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Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva synen på värde och 

risk i CSR samt analysera hur finansiella institut influerar 

ansvarsfullt agerande i företag för att skapa hållbar eko-

nomisk tillväxt. 

 

Metodik: I undersökningen har en kvalitativ forskningsmetod an-

vänts med en abduktiv ansats. Datainsamlingen har skett 

via semi-strukturerade intervjuer med respondenter från 

tre riskkapitalbolag och tre banker. Urvalet av responden-

ter har skett genom ett bekvämlighetsurval med hänsyn 

till access och kompetens inom forskningsområdet.  

 

Slutsats:  De viktigaste betydelserna av forskningsresultatet har 

bland annat visat att CSR innehar ett intrinsikalt värde 

genom att bidra med värde i egenskap av sin begrepps-

mässiga innebörd kring hållbar utveckling. CSR kan även 

anses som en dimension av riskhantering avseende att 

minska risken för negativa externaliteter kring bolags 

verksamheter. Finansiella institut bidrar till hållbart före-

tagande genom aktivt ägarskap och förbättringsarbete 

inom CSR-dimensionerna. Forskningsresultaten har även 

påvisat att ansvarsfullt agerande i företag bidrar till lön-

samhet som i sin tur är en del i hållbar utveckling. 
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Purpose: The purpose of this paper is to describe the perception of value and 
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responsible behavior in business in order to create sustainable eco-

nomic growth. 

 

Methodology: The study has a qualitative research method used by an abductive 

process. Data has been collected through semi-structured interviews 

with respondents from three venture capital companies and three 
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1 INTRODUKTION 

I kapitlet avses att presentera ämnet för studien samt ge en bakgrund till problemområ-

det. I den avslutande delen av kapitlet kommer problemformulering med tillhörande 

frågeställningar för undersökningen att presenteras. Slutligen kommer syftet med upp-

satsen att redogöras för att läsaren ska få förståelse för vad studien ämnar uppnå. 

1.1 Bakgrund 

 

”Kapital är inte längre bara pengar och ett företag inte längre 

bara ett företag så som vi är vana vid att se det.” 

(Augustinsson & Brisvall 2009 s.52) 

 

De stora förändringar som skett under de senaste decennier har lett till att andra värden 

än de monetära har fått allt större uppmärksamhet i samhället. Redan under 1970- talet 

tog Sverige initiativet att fokusera på den globala miljösituationen på en internationell 

nivå.  Detta ledde till att FN sammankallade till möte som resulterade i en deklaration 

om förbättringar. Dock under de rådande omständigheterna som bland annat innefattade 

en stor oljekris, fanns det lite utrymme för att genomföra dessa förbättringar. (Löhman 

& Steinholtz 2004) Initiativet återupptogs senare och resulterade i Agenda 21 som lyfter 

fram ”hållbar utveckling” med innebörden ”en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” (regeringen.se 120430).  

Enligt Löhman och Steinholtz (2004) var tanken bakom definitionen att miljöfrågor kan 

lösas om sociala problem kan åtgärdas först. De sociala frågorna kan lösas om det finns 

ekonomisk tillväxt. Ansvaret för genomförande av dessa förbättringar som Agenda 21 

har deklarerat har främst varit på en politisk nivå. I Sverige valde regeringen att delege-

ra ansvar vidare till kommunerna. Idag har detta ansvar delvis flyttats till en företagsni-

vå genom olika avregleringar och privatiseringar samt ökade krav på företag från intres-

senter. Ansvaret som framförallt företagen på senare tid har ålagts handlar inte längre 

enbart om juridiska och formella aspekter. Fokus har i större grad förflyttats till ansvar 

gällande verksamheters samhällspåverkan i stort beträffande sociala, ekonomiska och 

miljömässiga dimensioner. Ett led i denna förflyttning av fokus har resulterat i strate-

giska inriktningar såsom Corporate Social Responsibility bland företagare världen över. 

(Löhman & Steinholtz 2004) 
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EU-kommissionen definierar begreppet i sin nya strategi för CSR för 2011-2014 

(ec.europa.eu s.6) som ” the responsibility of enterprises for their impacts on society” 

med målet att företag ska maximera sitt delade värdeskapande för sina ägare, övriga 

intressenter och samhället i stort.  

CSR är ett brett område där hållbar utveckling är ett av de främsta målen. CSR i svens-

ka företag handlar i stor utsträckning om ett utökat ansvar i relationer till företagets de-

finierade intressentgrupper. Fokus läggs på intressentgruppernas intressen och miljö-

mässiga aspekter i större utsträckning än sociala områden, då dessa till stor del redan 

regleras av statliga regelverk. Arbetet med CSR inriktas i stor utsträckning på att skapa 

ytterligare värden – utöver de finansiella – för företagens intressenter, liksom för sam-

hället i stort. Detta har påverkat hur företag organiseras samt hur olika intressentgrup-

pers intressen hanteras, framförallt avseende medarbetare, konsumenter samt investera-

re. Att arbeta med CSR är frivilligt ändå väljer allt fler företag att arbeta med det samt i 

större utsträckning även att redovisa sitt ansvarstagande. En förklaring till detta kan 

delvis vara att intressenter till företag i större utsträckning aktivt granskar deras åtagan-

den och att företags aktiviteter är mer synliga i dagens samhälle. (Löhman & Steinholtz 

2004) 

 

Påtryckningar från många olika fronter har således lett till att företag idag behöver ta ett 

större ansvar och begränsa verksamhetens följder inom de sociala, ekonomiska och mil-

jömässiga dimensionerna i samhället. En intressentgrupp som uppkommit som en av de 

starkaste drivkrafterna bakom företags växande arbete med CSR kan tillskrivas finansi-

ella institut. Tidigare betraktades investerare som passiva ägare, vilka var tillfreds med 

avkastningen på ägda aktier men som ej var involverade i styrningen eller beslutsfattan-

det i företaget. De senaste årens företagsskandaler, som inneburit stora finansiella ska-

dor för investerare, har emellertid skapat ett intresse för alltmer aktiv involvering i före-

tagens styrning och beslutsfattande. Genom att utöva aktivt ägarskap, vilket innebär en 

blandning av taktiker för att kommunicera sina synpunkter på förvaltningen av bolaget, 

har aktieägare och investerare skapat större möjlighet att använda sitt inflytande för att 

genomföra förändringar i företag. I vissa former av aktivt ägarskap handlar det primärt 

om en dialog mellan investerare och bolag om åtaganden kring specifika aspekter såsom 

sociala problem och miljöfrågor. (Visser et al. 2010) 

Investerare efterfrågar i allt större utsträckning bolag som ligger i linje med deras etiska 

uppfattningar, vilket har lett till framväxten av Social Responsible Investment (SRI). 
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SRI är en investeringspraxis som inkluderar större utvärdering av företags ansvarsåta-

ganden kring sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. (Visser et al (2010) I 

framväxten av SRI har ur investerarnas perspektiv framtagits riktlinjer för hur de ska 

verka inom ramarna för ansvarsfulla investeringar – kallat Environmental Social Go-

vernence (ESG). ESG innebär enligt FN:s miljöprogram (UNEP) att investerare i sitt 

beslutsfattande tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ägarstyrningsfrågor. Dessa frå-

gor behandlar bland annat fokus på kvalitativa aspekter (såsom intellektuellt kapital) 

och inte enbart kvantifierbara monetära termer samt fokus på striktare policys genom 

hela företagets värdekedja. (unepfi.org) SRI och ESG har stark koppling till CSR efter-

som investerare som använder denna praxis, söker att identifiera bolag som aktivt arbe-

tar med CSR och ESG för investeringar samt för att uppmuntra bolag till att öka arbetet 

ytterligare med dessa dimensioner (Visser et al. 2010). 

Begreppet SRI och ESG samlas fortsättningsvis under benämningen ”ansvarsfulla inve-

steringar” med grund i följande definition (fri översättning från Cheah et al. 2011, 

s.305): ”en investeringsfilosofi och praxis att genomföra strategiska investeringsbeslut 

genom att integrera finansiella och icke-finansiella aspekter – inkluderat egna värde-

ringar, sociala krav, miljömässiga värden samt frågor gällande bolagsstyrning”.  

1.2 Problemdiskussion  

Investerare och aktieägare är följaktligen en viktig intressentgrupp som är en inflytelse-

rik kraft bakom svenska företags arbete med CSR. Det föreligger dock en problematik 

kring företagande, finansiella institut, ansvarsfulla investeringar och CSR rörande tids-

perspektivet. Både företag och investerare på den finansiella marknaden är oftast kort-

siktigt operativt inriktade medan sociala problem kräver ett långsiktigt perspektiv för att 

uppnå förändring. Det kortsiktiga perspektivet hos företagare är dock positivt beträffan-

de aspekter såsom påtryckningar om effektivitet och god hushållning med resurser för 

att producera positiva resultat i aktieägarnas intresse. Emellertid innebär det kortsiktiga 

perspektivet även ibland att det kan leda till ett till viss del oansvarigt beteende bland 

företag för att uppnå högre avkastning på kort sikt för att tillfredställa sina aktieägare 

och investerares avkastningskrav. (May et al. 2007)  

 

Ett resonemang kring denna problematik kan uttryckas i vilken utsträckning som inve-

sterare och aktieägare är beredda att avstå viss avkastning för att företagen de investerar 

i ska vara i linje med deras etiska uppfattningar. Enligt citatet av Augustinsson och 
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Brisvall (2009) är dock kapital inte längre bara pengar, vilket kan tolkas som att det i 

dagens samhälle i större utsträckning handlar om att investera för att uppnå förändringar 

på längre sikt. Detta väcker intresset kring om investerares synsätt på vinstbegreppet 

utvecklas i riktning mot större fokus på immateriella värden i förhållande till de stadga-

de monetära. I praktiken sätts värdet av ett företag genom att nuvärdet av förväntade 

framtida vinster i företaget multipliceras med ett tal som representerar risken med att 

tjäna sådana framtida inkomster. Detta ger att ju högre risk som föreligger, desto lägre 

värde anses företaget ha. (Visser et al. 2010) Kapitalplaceringar innebär alltid en risk för 

investerare, vilket medför att försäkringar eftersöks för att motivera till satsningar och 

reducera osäkerheter (May et al. 2007). En intressant utgångspunkt är i vilken utsträck-

ning CSR och ansvarsfulla investeringar kan ses som ett led i utvecklingen för att moti-

vera investeringar för att främja hållbar utveckling. Utifrån detta resonemang uppkom-

mer frågan om värdet av CSR skulle kunna förklaras som en faktor som ger lägre risk-

bild i företag. CSR innebär bland annat att aktivt agera mot – och ta ansvar för – verk-

samhetens negativa konsekvenser på sin omvärld. Skulle därmed bedömningarna av 

riskerna kring företag minskas genom att de kommunicerar och arbetar med CSR?  Tol-

kar marknaden dessa företag i större utsträckning som mer långsiktigt ekonomiskt håll-

bara än de som inte arbetar med CSR? Att undersöka om det finns något samband mel-

lan CSR och bedömning av risker i företag ur investerares perspektiv kan således vara 

ett led i att belysa vilka värdeskapande effekter företags arbete med CSR innebär och 

det uppkomna fokuset på hållbar avkastning.  

1.3 Forskningsfråga 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang är forskningsfrågorna för uppsatsen följan-

de: 

 Hur ser finansiella institut på värde i förhållande till risk av-

seende företags arbete med CSR-aspekter? 

 Hur ser förhållandet ut mellan avkastningskrav och ansvars-

fullt agerande enligt de finansiella instituten? 

 Vilken relation föreligger mellan synen på värde och risk i 

förhållande till ansvarsfullt agerande och avkastningskrav? 
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva synen på värde och risk i CSR samt analysera hur 

finansiella institut influerar ansvarsfullt agerande i företag för att skapa hållbar ekono-

misk tillväxt. 

1.5 Disposition 

Introduktion 

I introduktionskapitlet presenteras problematiken kring investerare, arbete med CSR 

och kopplingen till upplevda risker. Studiens syfte och konkretisering av problemdis-

kussionen behandlas djupare i uppsatsens bakgrund, problemdiskussion, problemformu-

lering och syfte.   

 

Metod 

I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för studien för att uppnå syftet med under-

sökningen. Motiveringar av valda ansatser kombineras med redogörelse för studiens 

metodik.   

 

Teoretisk referensram 

I kapitlet teoretisk referensram kommer existerande teoretiska utgångspunkter presente-

ras som är relevanta för återkoppling till vår studie. Tillsammans med empirin syftar 

den till att besvara studiens problemformulering.  

 

Empiri 

I empirikapitlet kommer en presentation av studiens sex respondenter att göras tillsam-

mans med en redogörelse av resultaten från respondenternas intervjuer. 

 

Resultatdiskussion och analys 

Kapitlet resultatdiskussion och analys behandlar de empiriska resultaten i relation till 

den teoretiska referensramen. Egna tolkningar sker löpande i samband med framställan-

det av kopplingarna mellan empirin och teorin. 

Slutsats 

Slutsatsen ämnar besvara uppsatsens problemformulering och syfte. Avslutningsvis 

presenteras resultatens implikationer, rekommendationer och förslag på framtida forsk-

ning.  
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2 METOD 

I kapitlet beskrivs den vetenskapliga ansatsen och forskningsmetoden som har använts i 

studien. Avsnittet syftar till att ge läsaren en möjlighet att granska rimligheten i under-

sökningens resultat och i de tolkningar som har gjorts av insamlad empirisk data.  

2.1 Forskningsmetod 

Forskningsmetoden vi använt oss av har utgått från empiriska data och teoretisk förförs-

tåelse och därför har ett hermeneutiskt förhållningssätt och en kvalitativt tolkande 

forskningsmetod varit utgångspunkten för vår undersökning. Enligt Gummesson (1999) 

innebär ett hermeneutiskt perspektiv ett tolkande synsätt för förståelse av empiriska 

fenomen. Vi resonerade kring hur vi på bästa sätt skulle kunna belysa syftet med under-

sökningen (se avsnitt 1.4) och kom fram till att kvalitet i form av tolkande av muntliga 

skildringar var viktigare än kvantitativa mått.  Förförståelsen vi har skapat genom för-

undersökning av begreppen CSR, ansvarsfulla investeringar, ESG, värde samt riskhan-

tering, har använts som verktyg för att belysa ämnet. Utifrån syftet med undersökningen 

(se syftet avsnitt 1.4) har vår studie därmed en mer kvalitativ än kvantitativ forsknings-

inriktning, då vi granskar och tolkar ett empiriskt fenomen samt inhämtar data från den 

sociala verkligheten.       

 

Enligt Gummesson (1999) innebär tillvägagångssättet när forskaren insamlar empirisk 

data om ett specifikt fenomen att studien tar en induktiv ansats. Insamlad data relateras 

sedan till forskarens förförståelse av ämnet och vissa slutsatser genereras. Slutsatserna 

kan resultera i ny teoretisk kunskap om fenomenet som till viss del kan generaliseras. 

Denzin och Lincoln (2008) samt Flick (2009) menar att det är svårt att utföra en kvalita-

tiv undersökning utifrån enbart en rent induktiv respektive deduktiv ansats, då det är 

mer fördelaktigt att använda sig av en interaktiv process i den kvalitativa forskningsme-

toden. Den iterativa processen består av att forskaren interagerar tidigare teoretiska ut-

gångspunkter och empirisk data löpande under undersökningens gång för att generera 

ny kunskap om ett specifikt ämnesområde.  

 

I undersökningen har vi löpande jämfört tidigare teoretisk kunskap men insamlad empi-

risk data, vilket kan åsyfta ett iterativt förhållningssätt. Detta förhållningssätt beskriver 

Dubois och Gadde (2002) som ett systematiskt kombinerande av teoretiska och empi-
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riska infallsvinklar med grund i en abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen handlar om 

att undersöka relationen mellan teori och empiri i en löpande process, där forskaren 

kombinerar den induktiva och deduktiva ansatsen. Dubois och Gadde menar att den 

abduktiva ansatsen är gynnsam om forskaren ämnar upptäcka nya fenomen, variabler 

och samband. Metoden är även gynnsam i den aspekten att kombinationen av induktion 

och deduktion möjliggör för forskaren att blanda etablerade teorier med nya koncept 

som uppkommer i mötet med empirin. I vår studie har vi således i hög grad använt ab-

duktion som forskningsansats och pendlat mellan induktion och deduktion i en löpande 

process under studiens gång samt uppdaterat vår teoretiska referensram utifrån nya in-

fallsvinklar som empirin givit oss under den iterativa processen. 

 

2.1.1 Förförståelse 

Vi som författare och forskare i studien har använt oss av vår förförståelse för begrep-

pen CSR, ESG, ansvarsfulla investeringar, värde och risk i våra tolkningar av både teo-

retiska och empiriska data. Utifrån våra tidigare erfarenheter från begreppen som vi 

anskaffat oss under vår ekonomutbildning på Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i 

Kalmar har vi tolkat och analyserat data. Detta har även legat till grund för vårt tillvä-

gagångssätt i undersökningen och studiens uppbyggnad. Vi valde att genomföra en kva-

litativt inriktad studie, då denna forskningsmetod ligger i linje med vår kunskap om att 

tolka och analysera både skriftlig som muntlig data.  Begreppen CSR, ESG och ansvars-

fulla investeringar har vi varit i kontakt med under senare delen av vår utbildning inom 

inriktningen redovisning och finansiering. Därför uppstod intresset för att genomföra en 

studie och skapa ytterligare kunskap om dessa begrepp samt undersöka samband mellan 

begreppen värde och risk samt mellan ansvarsfullt agerande och avkastningskrav. Värde 

och risk har löpande under vår utbildning varit återkommande begrepp som har väckt 

intresse inom områdena investeringar och finansiering i och av företag. Våra tolkningar 

och tillvägagångssätt i studien reflekteras således utav vår företagsekonomiska utbild-

ning samt intresset som har uppkommit kring ovannämnda begrepp och relationen dem 

emellan. 

 

2.1.2 Val av teoretiskt perspektiv 

Flick (2009) resonerar kring att forskare med utgångspunkt i kvalitativ metod står inför 

problem gällande vilka aspekter att inkludera och exkludera i studier av empiriska fe-

nomen. Å ena sidan innebär nyckelkoncept inom ämnesområdet som ger bredd till 
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forskningsfenomenet en relevant utgångspunkt för forskningen som kan ge autenticitet 

åt studien. Å andra sidan kan fokus gå förlorat på nyckelområdet och därmed även i viss 

mån autenticiteten, om forskaren inte avgränsar sin teoretiska referensram till centrala 

begrepp. Valet av teoretiskt perspektiv för studier är därmed av central betydelse för att 

kunna belysa syfte och utföra korrekta analyser av insamlad empirisk data.   

 

Det teoretiska perspektivet som valts för studien utgår ifrån en begreppsapparat bestå-

ende av CSR, ansvarsfulla investeringar, värde samt risk. Denna begreppsapparat har 

tagits fram för att kunna analysera och förklara det empiriska datamaterialet och för att 

kunna bidra till att uppfylla syftet med undersökningen. Vår motivering av denna be-

greppsapparat utgår ifrån att CSR-aspekten är viktig för att ge förståelse till vad investe-

rare bör ta ställning till i bedömningen av investeringsobjekt vid ansvarsfulla invester-

ingar. Området ansvarsfulla investeringar i begreppsapparaten underbygger ytterligare 

kopplingen mellan CSR och investeringar för att skapa möjligheter till tolkande av re-

spondenternas svar i förhållande till deras position på marknaden. Värde är en viktig del 

av begreppsapparaten för att bidra till syftet, eftersom en förståelse av begreppet krävs 

för att analysera och förklara vilket samband som föreligger mellan CSR och riskbild i 

investeringsobjekt. Begreppsapparatens aspekt gällande risk bidrar ytterligare till att 

skapa fördjupad kunskap om vilket värde CSR kan innebära vid bedömning av invester-

ingsobjekt. Om det föreligger ett samband mellan CSR och riskbild i investeringsobjekt 

bör en förståelse för investerares riskhantering vara underlag för tolkande av detta sam-

band. 

2.2 Access 

Gummesson (1999) definierar access som forskarens främsta problem i form av förmå-

ga att nå det studerade fenomenet och verkligen kunna få reda på hur det i verkligheten 

ser ut och fungerar. Valet av forskningsmetod tillsammans med forskarens kompetens 

är av avgörande betydelse. För att studera processer framhävs kvalitativa informella 

intervjuer samt observation som primära metoder. Forskaren får då möjlighet att möta 

respondenten i dess verkliga empiriska miljö samt genom djupgående frågor få en chans 

till en bredare förståelse för respondentens tankemönster. Gummesson menar således att 

forskaren får möjlighet till både fysisk och mental access till respondenten. Utifrån detta 

har forskaren sedan potential att se kausala samband mellan miljö och subjektiva värde-

ringar hos respondenten som kan ge en bild av forskningsfenomenet i verkligheten. 
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Denzin och Lincoln (2009) menar att det är viktigt för forskaren att ”förstå språket” hos 

de potentiella respondenterna för att få access till forskningsfenomenet. Forskaren bör 

således försöka vinna tillit genom att visa på förförståelse och respekt mot responden-

ternas miljö och kompetensområde.  

 

Access till forskningsfenomenet för undersökningen har vi fått genom att kontakta po-

tentiella respondenter via telefon som en inledande fas i studien av den empiriska verk-

ligheten. Genom att förklara studiens inriktning samt på vilket sätt de potentiella re-

spondenterna ansetts relevanta för undersökningen, har skapat större möjligheter för att 

väcka intresse för deltagande bland respondenterna.  

I viss mån har det emellertid varit problematiskt att få access till forskningsområdet 

gällande relevanta respondenter. Vi tror att detta kan bero på sekretessprinciper gällande 

investmentbolagens och bankernas kunder samt hög arbetsbelastning vilket inneburit 

resursbrist för potentiella respondenter att delta i undersökningen. Vi anser ändå att den 

kvalitativa forskningsmetoden som valts för undersökningen har varit den mest lämpade 

för att uppnå access för undersökningen. En kvantitativt inriktad forskningsmetod, be-

stående av exempelvis utskickade enkäter till potentiella respondenter, hade inte gett oss 

det empiriska underlag som vi anser krävs för att analysera och förklara investerarnas 

och bankernas perspektiv på värdet av företags arbete med CSR. 

2.3 Urval 

I den kvalitativa studiens inledande fas måste forskaren göra urval gällande relevanta 

och potentiella respondenter för genomförande av datainsamling via kvalitativ intervju. 

I denna fas bör forskaren fastställa vilka kriterier som eftersöks hos respondenterna för 

att samla in relevant empiriskt underlag för studien. Flick diskuterar olika urvalsstrate-

gier inom den kvalitativa forskningsmetoden, bland annat bekvämlighetsurval. Bekväm-

lighetsurval syftar till att utifrån kriterier som enkel access samt möjligheter att kontakta 

personer inom ett visst ämnesområde, välja respondenter för en studie. Detta kan anses 

som att göra ett urval med ytterst liten ansträngning, men i många fall kan det vara det 

enda sättet att genomföra studiens urval under förhållanden av begränsade resurser i 

form av tid och kapacitet. (Flick 2009) 

 

Med hänsyn till begränsade resurser gällande tidsdimensionen på tio veckor för vår un-

dersökning, har vi valt att göra bekvämlighetsurval. Urvalet med sex respondenter mo-
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tiveras av att vi ville genomföra mer djupgående intervjuer med färre antal responden-

ter. Vi ansåg att det skulle skapa ett bredare underlag för tolkningar för att kunna upp-

fylla syftet med undersökningen (se syftet under avsnitt 1.4). 

Bekvämlighetsurvalet har inneburit att respondenter har valts ut utifrån kriterier såsom 

access och kompetens inom forskningsområdet. Urvalet har skett genom förundersök-

ningar avseende aktiva investmentbolag och banker i Sverige som sedan har kontaktats 

via telefon för förfrågan om deltagande i forskningsprojektet. Via mailkontakt har sedan 

de potentiella respondenterna fått ytterligare information gällande undersökningens 

struktur och inriktning, för att få möjlighet att bestämma om de finner det relevant att 

delta i forskningsprojektet.  

Respondenterna för undersökningen består av tre riskkapitalbolag, två fondbolag samt 

en bank inriktad mot finansiering av ekologiska, kulturella och sociala verksamheter. 

Respondenterna anser vi är ytterst kompetenta och insatta i forskningsområdet, vilket 

har givit undersökningen betydelsefullt empiriskt underlag. 

2.4 Datainsamling 

Datainsamlingen som vi genomfört har både varit primär, såsom telefonintervjuer med 

respondenter, samt sekundär genom inhämtande av information från årsredovisningar 

och rapporter. 

Sekundärdata som använts i undersökningen har inhämtats från vetenskapliga artiklar 

och relevant litteratur som behandlar problemområdena CSR, ansvarsfulla investeringar 

och finansiella institut i förhållande till företagande. Undersökningen påbörjades genom 

analyser av relevanta investmentbolags samt bankers webbportaler för inhämtning av 

information för urval av respondenter för studien. Primärdata i undersökningen består 

av telefonintervjuer som vi genomfört med utvalda respondenter efter gjorda förunder-

sökningar inom området.  

Primärdata har inhämtats genom telefonintervjuer som sedan transkriberats för vidare 

analys och tolkningar av respondenternas svar. Kvaliteten av primärdata har säkerställts 

genom tillgång till ytterligare kontakt med respondenter för eventuella förtydliganden. 

Respondenterna har även haft möjlighet att granska empiriska data innan publicering för 

att komma med synpunkter och rätta till eventuella feltolkningar. Emellertid har även 

användandet av sekundärdata varit betydande för vår studie. Vi har använt investerarnas 

och bankernas årsredovisningar som har bidragit till en djupare förståelse samt underlag 

för en bredare analys i undersökningen.  
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2.4.1 Kvalitativ intervju 

De kvalitativa intervjuer som vi har valt att genomföra har skett via telefon eftersom 

respondenterna varit geografiskt utspridda samt haft begränsad tidsmöjlighet att delta i 

undersökningen.  

Under intervjuerna har vi valt att använda oss av semistrukturerade frågeställningar för 

att ge större möjlighet för analys av respondenternas ställning inom problemområdet. 

Frågorna som vi har formulerat har varit av öppen karaktär. Under en semi-strukturerad 

kvalitativ intervju har intervjuaren hjälp av en intervjuguide med relevanta ämnen och 

frågor för studien för ökad flexibilitet (Flick 2009). Denna intervjuteknik valdes för att 

ge möjlighet till respondenter att tala fritt om det de anser viktigt inom området ansvars-

fullt investerande och CSR.  Ordningsföljden av frågor har inte haft större betydelse i 

intervju, då vi utfört intervju i form av samtal med fokus på kvalitet av inhämtad infor-

mation. Innan intervju har vi gett respondenterna möjlighet att ta del av relevanta fråge-

ställningar via mail som en förberedande fas i undersökningen. Intervjuerna har sedan 

spelats in och sedan transkriberats för att utöka möjligheterna för djupare tolkning och 

vidare analys av varje intervju i efterhand. 

2.5 Reliabilitet, replikation och validitet 

För att göra bedömningar av företagsekonomisk forskning bör tre centrala aspekter iakt-

tas i form av reliabilitet, replikation samt validitet. Reliabilitetskriteriet i kvalitativa stu-

dier innebär att undersökningen bör vara genomförd på ett sådant sätt att de uppnådda 

resultaten kan anses vara tillförlitliga. Reliabilitet är starkt kopplat till replikationbarhe-

ten av undersökningen i den meningen att en ny undersökning av problemområdet, 

genomförd av någon annan än författaren med användandet av författarens beskrivna 

metoder, skulle uppnå samma resultat. Validitetskriteriet i kvalitativa studier innefattar 

att de empiriska ”bevisen”, som utgör underlaget för resultaten, sanningsenligt reflekte-

rar den empiriska verkligheten och håller för granskning. (Gummesson 1999) 

Vi anser att vi har uppnått god reliabilitet i vår studie genom att välja kompetenta och 

insatta respondenter till de intervjuer som vi har genomfört. Eftersom undersökningen 

bygger på resultatet av dessa intervjuer anser vi att vår studie är tillförlitlig. Vi har varit 

medvetna om att vissa intervjuer som har genomförts via telefon har inneburit en risk 

till felaktiga tolkningar. Vi har minskat denna risk genom att låta respondenterna ta del 

av intervjumaterialet i efterhand för eventuella justeringar. 
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Replikation är en viktig aspekt gällande bedömning av företagsekonomisk forskning 

(Bryman & Bell 2011). Vi har i metodkapitlet beskrivit tillvägagångssätt i vår under-

sökning samt poängterat viktiga detaljer för att underlätta bedömningar av våra resultat. 

Det ska dock beaktas att de begränsande aspekter som vi har haft i vår studie har lett 

fram till att resultat, analys och slutsatser bör ses som exemplifiering och upplysande 

kunskap inom problemområdet. Således kan inte resultatet av vår studie anses som en 

generaliserbar sanning. Vi anser emellertid att vi har uppnått god validitet i undersök-

ningen, då vi använt oss av teoretisk grund som byggts på litteratur och vetenskapliga 

artiklar. Ett kritiskt förhållningssätt till den existerande forskningen samt olika teoretis-

ka infallsvinklar har bidragit till god validitet i våra resonemang, vår analys och slutsat-

ser.  

 

2.5.1 Metod- och källkritik 

Vid val av primära och sekundära källor har vi haft ett kritiskt förhållningssätt.  

Primärkällorna har behandlats som exemplifiering av den empiriska verkligheten och 

inte som absoluta sanningar. För att ge en rättvisande bild av problematiken som be-

handlas i uppsatsen, har vi vid val av teoretisk referensram tagit hänsyn till det aktuella 

och senaste inom forskningsområdet. Vi har varit medvetna om möjlig partiskhet vid 

valet av material och har därför tagit med både teorier som stödjer och som talar emot 

våra idéer.  Detta för att ge läsaren möjlighet att själv avgöra relevans i resultatet av vår 

undersökning samt dra egna slutsatser och möjliggöra att se en komplett bild av pro-

blematiken. Vi har även haft ett kritiskt förhållningssätt till elektroniska källor och för-

sökt att i första hand använda tryckta källor från betydande forskare för att inhämta teo-

retisk kunskap. 

Vi har varit medvetna om för- och nackdelar av olika metoder när vi har bestämt tillvä-

gagångssätt för vår undersökning. Anledningen att vi valde abduktiv ansats berodde till 

viss del på att vi ville skapa en bättre förståelse inom problemområde för oss själva. 

Detta för att kunna utföra löpande analys under intervjuer och skapa nya infallsvinklar 

inom ämnet genom relevanta frågeställningar. Vi genomförde undersökningen på detta 

sätt även för att öka möjligheten för läsaren att själv kunna ta ställning till resultat samt 

skapa bättre förståelse för ämnet. Eftersom vi endast använt ett fåtal respondenter i vår 

studie bör dock resultaten mer ses och förstås som en exemplifiering av verkligheten, än 

en vedertagen sanning.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I kapitlet presenteras relevant teori och begrepp som ligger till grund för resultatdis-

kussionen och förståelsen av studien. Inledningsvis behandlas framväxten av CSR och 

ansvarsfulla investeringar. Därefter diskuteras värde och risk i förhållande till ansvars-

fullt agerande i egenskap av finansiella institut respektive företag. Kapitlet avslutas 

med en genomgång ur ett kritiskt perspektiv avseende integrationen alternativt frikopp-

lingen mellan ansvarsfullt agerande och avkastning. 

3.1 Framväxten av Corporate Social Responsibility  

Enligt Carrol (1999) har CSR haft en lång och mångskiftande historia begreppsmässigt i 

litteraturen. Hänvisningar till CSR påträffas redan under 1930 och 1940-talet, men un-

der 1950- talet inleddes definieringen av begreppet i modern tid. Carrol hänvisar till 

Howard Bowen som fader till definitionen av CSR genom att vara en pionjär gällande 

tankar kring vilket ansvar som affärsmän kan förväntas ha mot samhället i övrigt. Bo-

wen (1953) definierar affärsmäns sociala ansvar som deras skyldighet att ansvara för 

konsekvenser av sitt agerande i ett vidare område än det som omfattas av deras vinst- 

och balansräkningar.  

Under 1960-talet utvecklades intresset ytterligare för området kring företags och af-

färsmäns sociala ansvar och akademiker började diskutera ämnet för att skapa teoretiska 

utgångspunkter. Keith Davis var en framträdande författare under perioden som hävda-

de att socialt ansvar är en relativt oviss idé, men som bör betraktas i ett sammanhang. 

Davis menade att socialt ansvarsfulla beslut i företag kan motiveras av en komplicerad 

process. Processen syftar till att få långsiktig ekonomisk vinning utifrån de intressenter 

mot vilka företaget agerar ansvarsfullt. Denna utgångspunkt lade sedan grunden för den 

fortsatta forskningen inom området under 1970- och 1980-talet. Ytterligare ett inflytel-

serikt bidrag under perioden gav William C. Fredrick, som menade att företag har ett 

ansvar att se till att dess produktion och distribution – utöver företagets ekonomiska 

intressen – även bidrar till att stärka den totala sociala och ekonomiska välfärden i övri-

ga samhället. Fredrick angav socialt ansvar som företagets vilja att använda dess eko-

nomiska och mänskliga resurser för bredare sociala syften än enbart för att tillfredställa 

företagets och investerares snäva egenintressen. (Carrol 1999) 

CSR började definieras mer specifikt under 1970-talet, då bland annat Harold Johnson 

uppmärksammar företagens intressentgrupper som viktiga för att förstå begreppet. 
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Johnson (1971) ansåg att ett socialt ansvarstagande företag lyckas balansera en mång-

fald av olika intressen. Vinstmaximering och strävan efter största möjliga värdeskapan-

de för företagets aktieägare borde kombineras med ytterligare hänsyn till anställda, åter-

försäljare, lokala samhällen, leverantörer samt nationen för att utmärka ett ansvarsfullt 

företagande. Johnson menade således att företag genomför sociala åtgärdsprogram för 

att tillfredställa en mångfald av intressen. Ur detta perspektiv kan socialt ansvar uppfat-

tas som en form av långsiktig vinstmaximering genom maximering av företagets nytta. 

Det föreligger dock en risk gällande tvetydiga grunder för arbete med socialt ansvar i 

balansgången mellan vinst- och nyttomaximering. Om företag upplever positiva resultat 

från ett socialt ansvarsfullt agerande – som möjliggör att organisationens lönsamhetsmål 

uppnås – kan företag motiveras att handla utifrån att socialt ansvar är ett viktigt mål, 

även om det egentligen handlar om möjliggörande av största möjliga avkastning. (John-

son 1971) Enligt Carrol (1999) uppfattar många idag att den ekonomiska komponenten 

av CSR handlar om vad företaget gör för sig själv medan de juridiska, etiska och filan-

tropiska komponenterna uppfattas som vad företaget gör för andra. Den ekonomiska 

lönsamheten kan dock ses som något som företag arbetar med även för samhället i stort 

i form av bland annat skapandet av nya arbetstillfällen. Omvänt kan det även diskuteras 

kring tanken att verksamheter borde omvandla sitt sociala ansvar till affärsmöjligheter. 

Går det i linje med ansvarsfullt företagande att vända ett socialt eller miljömässigt pro-

blem till ekonomiska möjligheter? Möjligtvis genom att utifrån produktionskapacitet, 

mänsklig kompetens och välbetalda arbeten bidra till samhällens ökade chanser till väl-

färd. Under 1990-talet växte ”corporate citizenship” fram som en del i begreppet CSR. 

Corporate Citizenship innebär större fokus på filantropiskt agerande och etiska normer 

för företagande. Denna inriktning har även blivit utgångspunkten för CSR under 2000-

talet tillsammans med ett starkt ansvarstänk kring miljöfrågor. (Carrol 1999) 

3.2 Framväxten av SRI och ansvarsfulla investeringar 

Utvecklingen av socialt ansvarstagande investeringar (SRI) under de senaste åren visar 

att förekomsten inte bara har ökat avsevärt, utan det har även mognat i den meningen att 

SRI har blivit mer komplex och börjat bli en allmän riktlinje inom investeringspraxis. 

SRI har förändrats från att vara ett handlingsmönster, främst representerat av ett antal 

mindre specialiserade investeringsfonder, till en allmänt accepterad investeringsfilosofi 

bland både institutionella liksom privata investerare. Denna övergång kring handlings-

mönster och filosofi bland finansiella institut, har inneburit en avgörande roll gällande 
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påverkansmöjligheter för börsnoterade företags skyldigheter att ta itu med CSR frågor. 

Om det tidigare förelåg möjlighet att avstå från arbete med CSR på grund av minoritets-

intresse bland investerare gällande SRI, är det inte längre möjligt. SRI och företags CSR 

arbete får allt större fokus bland de viktigaste ägargrupperna bland bolag i många ut-

vecklade ekonomier, vilket leder till att dessa problem inte längre kan ignoreras. Detta 

handlar inte enbart om investerares ekonomiska makt utan även om på vilket sätt dessa 

investerare vill bedriva SRI med ursprung i en alltmer komplex och mogen inställning 

till begreppet.  (Sparkes & Cowton 2004) 

 

Den äldre benämningen för socialt ansvarstagande investeringar är ”etiska investering-

ar”. Etiska investeringar har sitt ursprung i att de första investerarna som ställde etiska 

parametrar för sina placeringsportföljer var kyrkliga investerare i anglosaxiska länder 

(såsom USA, England och Australien). En anledning till övergången från etiska till 

alltmer socialt ansvarstagande investeringar kan härröras från att många människor är 

obekväma med termen ”etiska” gällande investeringsfrågor. Etik kan uppfattas ha en 

underton av moraliska eller religiösa anspelningar som vissa kan anse inte vara hemma-

hörande bland finansiella frågor och andra kan hävda att etiska investeringar underbyg-

ger något sorts argument att vanliga investeringsmetoder skulle vara strikt ”oetiska”. 

Dock skulle socialt ansvarsfulla investeringar kunna tolkas som att vanliga invester-

ingsmetoder skulle vara socialt oansvariga, men detta har visat sig vara mer accepterat i 

praxis än underförstådda anklagelser gällande ”oetiskt” agerande. Etiska eller socialt 

ansvarstagande investeringar kan enligt Sparkes och Crowton definieras i en bred be-

märkelse som användandet av etiska och sociala kriterier gällande urval och förvaltning 

av investeringsportföljer som vanligtvis består av företags aktier. (Sparkes & Cowton 

2004) 

 

Huvudlinjen för SRI är att investeringarna följer investerarnas egna etiska och moralis-

ka ståndpunkter och utgår ifrån antagandet att investerarna har ett egenintresse att place-

ra sina pengar i enlighet med dessa principer. SRI har växt fram som en mer utbredd 

investerarpraxis i en relativt enklare form under de senaste decennierna genom att allt-

fler investerare har en undvikande strategi gällande innehav i företag som bedöms hand-

la oetiskt. Investerare försöker bland annat undvika placeringar i företag vars handlande 

strider mot mänskliga rättigheter eller inte tar ansvar för sin miljöpåverkan. Utifrån an-

tagandet om att investerare bör placera sina innehav utefter sina egna etiska och mora-
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liska ståndpunkter, skulle placeringar i företag som arbetar i strid mot etik och moral 

visa en bild av samtycke från investerarna. Därför framgår det alltmer, gällande fokus 

på SRI, att monetär avkastning rättfärdigas först när innehavet inte innebär inskränk-

ningar eller exploatering av varken kunder, anställda, leverantörer eller miljö. I prakti-

ken används såkallad screening – automatiserade filter i de finansiella systemen – som 

inrättas för att utesluta oacceptabla satsningar utifrån analys av bolags omsättning inom 

ett specifikt problemområde. Detta kan även ses som en av anledningarna till att företag 

i större utsträckning väljer att donera pengar till välgörande ändamål (som ett led att 

påvisa arbete med CSR) för att ge en mer positiv bild i analysen. (Sparkes & Cowton 

2004) 

 

SRI-inriktade investerare är dock mer intresserade av att påverka bolagen att aktivt ar-

beta med CSR än att bara investera i etiska placeringar och hålla sin investeringsportfölj 

”ren”. Detta kräver emellertid mer än ett passivt ägarskap för att ha någon inverkan på 

större bolag och deras agerande. Stora institutionella investerare, eller många mindre 

investerare som är enade kring ståndpunkten att förändra företag, har stora möjligheter 

att genom sitt inflytande påverka bolag att öka sitt arbete med CSR. Både lagstiftning 

och påtryckningar från faktiska och framtida förmånstagare har redan påvisat sitt infly-

tande över bolag inom försäkrings- och pensionsbranschen. Tillväxten av intresset kring 

SRI har sedermera även tagit sig uttryck inom övriga marknader, där större fokus på 

företags påverkan på miljö och sociala fronter har växt fram. SRI är således inte längre 

begränsad till etiska fonder utan har snarare blivit en mer generell investeringsstrategi 

världen över. Eftersom företag måste ta hänsyn till sina mest betydelsefulla investerare, 

innebär påtryckningar från dessa i frågor om större CSR arbete att förändringar i denna 

inriktning kan ske. (Sparkes & Cowton 2004) 

 

Investerares försök till att påverka företags beteende brukar kallas ”shareholder acti-

vism” eller aktivt ägarskap. Investerarna vill ha ekonomisk avkastning och försöker via 

arbetet med SRI och aktivt ägarskap att förändra företagets agerande i en mer hållbar 

riktning på längre sikt. 

Aktivt ägarskap har historiskt sett varit vanligast i de anglosaxiska länderna, men i och 

med globaliseringen samt utvecklingen kring multinationella företag börjar även de 

kontinentala länderna ta efter denna praxis. Oavsett om SRI handlar om att verka för 

ökat CSR-arbete bör företag svara för sina aktieägares och investerares bästa. Om på-
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tryckningar kring CSR kommer från företagens största investerare eller aktieägare, lär 

inte företaget kunna argumentera för att avstå ifrån deras krav. SRI kan således anses 

vara ett viktigt verktyg för att uppnå mer ansvarsfullt företagande bland större börsnote-

rade bolag världen över. (Sparkes & Cowton 2004)  

3.3 Vad är ett värde? 

Enligt Nationalencyklopedin är värde ett allmänspråkligt och filosofiskt begrepp. Något 

kan vara av ett värde eller att något innehar ett värde. Inom ekonomi brukar värde defi-

nieras till det belopp till vilket något kan bytas, köpas eller säljas. Något kan även ha ett 

intrinsikalt värde i betydelsen att det innehar ett värde enbart i kraft av sina inre egen-

skaper oberoende av sina konsekvenser på omvärlden. (ne.se) 

Enligt Visser et al. (2010) är värdet i CSR sammanhang en dualistisk aspekt i den me-

ningen att det både innefattar ett medium för utbyte i form av monetära medel liksom ett 

intrinsikalt värde i form av ett anseende i sig självt. I CSR sammanhang innefattar såle-

des värdet av ett företag även dess externa påverkan på intressentgrupper, miljön och 

samhället och inte enbart företagets intäkter, aktievärde eller balansomslutning. Företa-

gets värde mäts följaktligen i konsekvenserna av dess agerande och policys. Visser et al. 

menar att värdet av ett företag, med hänsyn till CSR, beror på företagets förmåga att inte 

enbart se till ägarnas intressen utan kombinera deras krav på avkastning med övriga 

intressenters krav och intressen i företaget.  

 

3.3.1 Aktieägarvärde eller övriga intressenters värde?  

Becchetti et al. (2007) menar att CSR, under de senare åren, har blivit väldigt viktigt för 

investerare och aktieägare på grund av finansskandaler och stora förluster av investera-

de medel. CSR har alltmer utvecklats till en nyckelkomponent i affärsstrategier på den 

globala marknaden. Det ökade trycket på företag gällande arbete med CSR har lett till 

att fokus flyttats i organisationers strategiska mål – från vinstmaximering av aktieägar-

värde till att ta hänsyn till mål som föreligger bland en bredare krets av intressenter. 

 

Enligt Jones och Nisbet (2011) föreligger det dock två problemområden gällande CSR-

arbete i företag. Det första problemområdet finns i form av företags selektiva urval mel-

lan olika syften eller områden som deras CSR-arbete ska stödja. Den andra svårigheten 

föreligger i att tillämpning av CSR arbete innebär att resurser från företagets juridiska 

och ekonomiska förpliktelser minskas och således hindras även maximeringen av den 
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ekonomiska avkastningen till företagets aktieägare. Detta problemområde skulle kunna 

beskrivas som en konflikt mellan företagets ansvar för att skapa aktieägarvärde (att fi-

nansiella överskott återgår till investerarna) och företagets ansvar att skapa värde för 

sina intressentgrupper (således uppfylla de beteendemässiga krav som ställs på företaget 

från viktiga grupper i samhället). Bemötande av denna kritik har kommit i form av ar-

gument att CSR som aktivitet kan skapa större arbetsmoral och engagemang hos perso-

nal och på så vis minska personalomsättningen, vilket på lång sikt kommer att öka före-

tagets lönsamhet.  

 

Den ökande roll som finansiella marknader, finansiella aktörer och institutioner har fått 

i driften av både inhemska och internationella ekonomier, har haft stor inverkan på mät-

ningen av företags framgång. Avkastning på investerade monetära medel har blivit den 

övergripande faktorn, utefter vilken framgång mäts. Således har aktieägarvärdet eller 

företagets förmåga att möta investerares krav på riskbild och avkastning blivit normen 

för framgång. En allmän slutsats som kan dras utifrån detta är att det föreligger motsätt-

ningar mellan CSR och aktieägarvärde, eftersom det senare åsyftar reducering av kost-

nader i största möjliga mån medan CSR kräver resurser för ändamål utöver den klassis-

ka vinstmaximeringen. När det uppstår konflikter om knappa resurser gällande intres-

sentgruppers krav kontra aktieägarvärdet, verkar fallet vara att företagen i slutändan 

väljer att tillvarata sina aktieägares intressen i första hand. Vidare argumenteras att CSR 

kan ses som ett sätt att förbättra ett företags image som leder till att investerare och kon-

sumenter är mer benägna att köpa dess aktier och produkter. CSR kan också användas 

genom att vävas in i marknadsföringen och praxis så att både samhället liksom det en-

skilda företaget vinner på arbetet genom ökad framgång på marknaden. Detta betecknas 

som en modernare och mer strategisk inriktning av CSR. Utifrån företagens selektiva 

prioriteringar väljs de syften som kan få stöd genom dess CSR arbete och grundar sig 

ofta i en avvägning mellan negativa konsekvenser på företagets image och fria resurser 

att avstå från. (Jones & Nisbet 2011) 

3.4 Riskhantering 

Redovisningsskandaler under senare år såsom Enron- och Worldcom-skandalerna (se 

exempelvis Jones 2011) har inneburit att investerares intresse för risker och möjligheter 

i ett hållbarhetsperspektiv har ökat. Detta tillsammans med styrelsers och ledningars 

arbete med en helhetssyn på värdeskapande riskhantering och intern kontroll har drivit 
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på att helhetssynen på värdeskapande snabbt vunnit mark. Det är således bolagsstyrel-

sernas uppgift att säkerställa att ägarnas intentioner i företagen uppfylls och därmed har 

investerarna stor påverkanskraft i företagens ageranden på marknaden. (Larsson 2009) 

Fredriksson (2008) menar att utsattheten för risker kan bidra till minskad investerings-

vilja hos investerare till viss del. Detta eftersom att reduktionen av potentiella risker 

innebär ökade kostnader vilket kan anses vara i konflikt med att maximera avkastningen 

på det investerade kapitalet. Enligt Larsson (2009) tar företag onödiga risker som inte 

tar ställning till etik- och miljörelaterade frågor samt undviker en bedömning hur dessa 

frågor påverkar affärsverksamheten. Genom placeringar i ett långsiktigt perspektiv kan 

investerare bidra till att skapa förutsättningar för bättre avkastning på lång sikt. Om in-

vesteringar görs i bolag som orsakar såkallade ”negativa externaliteter” (där företagens 

agerande påverkar omvärlden negativt och på så vis skapar merkostnader för övriga 

företag i en investeringsportfölj) kan försämrade avkastningsmöjligheter således uppstå. 

 

Enligt Augustinsson och Brisvall (2009) är investeringar i sin natur förknippad med viss 

risk. Investerare har som grundläggande förväntning att en investering ska ge denne mer 

tillbaka än vad som satsats. Detta kan med andra ord beskrivas som att det ska vara stör-

re chans att investeraren tjänar pengar på sina satsningar än att pengarna förloras. Vid 

bistånd eller filantropi finns inte denna förväntan på transaktionen i den traditionella 

meningen av avkastning. Det som är gemensamt för alla typer av finansiering är att in-

vesteraren har som motiv att få avkastning på satsat kapital. Traditionella investerare 

vill ha monetär avkastning medan investerare som investerar i ekologiska eller socialt 

hållbara företag även ser värdet av andra aspekter som avkastning. Vissa investerare 

som tar hänsyn till andra värden än de monetära, nöjer sig med att undvika branscher 

såsom tobak, vapen eller andra etiskt tvivelaktiga verksamheter. Alla typer av investera-

re har emellertid gemensamt att de vill se resultat och att någon form av avkastning ge-

nereras från investeringen.  

 

3.4.1 Påverkanskraft ur ett ägarperspektiv  

Enligt Larsson (2009) har företagens sätt att verka avseende hållbar utveckling på sena-

re år influerats, tydligare än förut, av den finansiella sektorn. Tidigare hade den finansi-

ella sektorn större fokus på ägarstyrnings- och bolagsstyrningsfrågorna medan CSR-

frågor låg i fokus hos icke-statliga organisationer. Detta har emellertid ändrats till att 

CSR-frågor och ägarstyrnings- och bolagsstyrningsfrågor i större utsträckning anses 
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som något sammanlänkat under benämningen ESG – Environmental Social Governen-

ce. ESG är den finansiella sektorns benämning på hållbart värdeskapande och ansvars-

fulla investeringar. Enligt Visser et al. (2010) var det tidigare vanligt att om ägare (i 

form av investerare) inte var tillfredställda med hur verksamheten i innehaven bedrevs, 

skulle man helt enkelt dra ur det satsade kapitalet ur bolaget. Som en kontrast mot detta 

har aktivt ägande uppkommit i betydelsen att använda inflytandet som kommer med 

ägarskapet till att söka förändring i innehaven.  

  

Investerarnas perspektiv står således för ägarnas perspektiv och kan ses som något fler-

dimensionellt. Ägarperspektivet är flerdimensionellt i det avseendet att det omfattar 

värdetillväxt samt vinstgenerering. Investerare i form av investmentbolag har även ett 

ansvar som föreligger i att de förvaltar andras pengar. Utifrån investmentbolagens per-

spektiv handlar det därför om att balansera tidshorisonten – kortsiktiga respektive lång-

siktiga investeringar – och bedömningen av värde och riskbild hos investeringsobjekten. 

Underlagen som ligger till grund för beslut gällande köp- och säljaktiviteter är flera, 

men den finansiella rapporteringen och redovisningen är naturligt en viktig del. 

För bolagets långsiktiga värdetillväxt har styrelsen det yttersta ansvaret gentemot ägar-

na. Ägarnas – och således investerarnas – större fokusering kring företagens miljö- och 

ansvarsfrågor i ägarstyrningen, kan därför anses vara en drivande faktor bakom arbetet 

med CSR-frågor i bolagen. CSR-arbete i bolagen bör således kunna tillskrivas ett visst 

värde utifrån resonemanget kring bolagets långsiktiga värdetillväxt och vinstgenerering. 

(Larsson 2009) 

 

3.4.2 Positiv respektive negativ screening 

Enligt Larsson (2009) används normbaserad screening i Sverige, vilket innebär att bolag 

som bryter mot konventioner och lagstiftning tas bort av investerare som potentiella 

investeringsobjekt. Detta kan även klassificeras som negativ screening, där investerare 

undviker vissa företag, industrier eller länder – såkallad etisk exkludering. Positiv scre-

ening innebär att investerare söker att investera i företag som är engagerade i hållbart 

företagande och arbete med CSR eller som producerar positiva produkter eller tjänster.  

Bolags hållbarhetsarbete utvärderas i större utsträckning av externa bedömare genom 

olika index som sorterar fram de mest hållbara företagen utifrån vissa givna kriterier. 

Indexen har sedermera blivit viktiga instrument i screeningprocessen för bland andra 

fondplacerare och investerare, för att fatta beslut och göra bedömningar av invester-
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ingsobjekt. Indexens kriterier utgår bland annat från FN:s publicerade principer (se un-

pri.org/principles) och andra internationella riktlinjer med avseende på miljö, socialt 

ansvar samt bolagsstyrning. (Larsson 2009) 

3.5 Ansvarstagande i förhållande till krav på avkastning 

Scholtens (2006) menar att ansvarsfulla investeringar tar hänsyn till icke-finansiella 

aspekter av ett bolags prestation och policys. Bedömningen som görs av investerare 

gällande bolags miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvarstagande tillåter dem att 

hantera sina innehav på ett sätt som är i linje med deras uppdrag och värderingar. Inve-

sterare kan således göra en avvägning mellan bolagets prestation och policys avseende 

dessa dimensioner av ansvarstagande och bolagets finansiella prestation (i form av risk 

och avkastning). Scholtens påpekar även att det har gjorts forskning kring ansvarsfulla 

investeringar och fonder som visar att det inte finns någon betydande skillnad mellan 

avkastningen på dessa i förhållande till konventionella placeringar. Den finansiella ris-

ken har även visat sig vara på samma nivå i båda typerna av investeringar och fonder.  

Det är även vanligt för finansiärer att uppskatta icke-finansiella attribut hos sina lånta-

gare. De tar ofta hänsyn till kvalitativa attribut hos sina låntagare som viss säkerhet för 

att projekt eller bolag kommer att lyckas. Fokus ligger oftast på sociala, etiska och mil-

jömässiga aspekter och CSR innebär i viss grad risker för finansiärerna. Riskerna består 

bland annat av att låntagarna måste leva upp till det de har fått kredit för och avseende 

CSR kan kostnaderna bli stora om låntagarna inte agerar ansvarsfullt.  

 

Ett företags rykte och vinst kan skadas om de inte följer sina uttalade CSR-policys i 

form av bristande förtroende från marknaden. Låntagares agerande kan även skapa en 

negativ bild av dess finansiärer till allmänheten. Riskerna kan agera som ett incitament 

för banker och riskkapitalister att inkludera sociala, etiska och miljömässiga ansvars-

krav från sina låntagare och innehav. Finansiella institutioner i form av investmentbolag 

och banker är länkade till ekonomisk tillväxt men även till CSR. Ekonomisk tillväxt 

påverkar företagens omvärldsmiljö i alla dimensionerna av CSR och den finansiella 

marknaden är sammanlänkad med den ekonomiska tillväxten. 

Scholtens menar dock att det föreligger en viss begränsning i investerares syn på deras 

ansvar för de icke-finansiella prestationerna hos deras innehav. En del i detta kan bero 

på att innehaven oftast delas med andra investerare och att det kan vara svårt att uppnå 

en enhetlig linje mot hållbara investeringar. Däremot hävdas att finansiärer har större 
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möjlighet att påverka sina låntagare att agera ansvarsfullt eftersom de har en närmare 

relation till bolagets design av investeringar och projekt. (Scholtens 2006) 

 

Vidare påpekas en naturlig svaghet gällande finansiella institutioners påverkan på före-

tags ansvarsfulla agerande avseende att det i grunden handlar om ekonomiska kontrakt. 

Genom att bidra med kapital möjliggör investerare och finansiärer att projekt och före-

tag kan startas. Emellertid är det upp till låntagarna och bolagen själva att ta ansvar för 

hur väl verksamheten lyckas. Det värde och fokus som finansiärer och investerare finner 

och lägger på CSR kan vara en bidragande faktor till hur låntagarna och innehaven väl-

jer att agera inom ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Flertalet mål 

står på spel för finansiärerna och investerarna och det handlar om en avvägning mellan 

avkastning och värdet som ses i CSR. Finansiärerna och investerarna vill ha tillbaka 

sina utlånade respektive placerade medel i slutändan, de vill även ha en tillfredställande 

avkastning samtidigt som de vill att låntagarna och innehaven aktivt agerar ansvarsfullt. 

Riskkapitalister och banker har stora möjligheter att påverka företag att bli mer hållbara 

i sitt agerande. De kan även gynnas av detta genom att deras innehav och låntagares 

positiva prestationer inom CSR kan reflekteras tillbaka och ge dem ett gott rykte på 

marknaden. Dock kan investerare med mer kortfristiga innehav ha svårare att få företa-

gen att kombinera avkastningen med ansvarsfullt agerande eftersom tidshorisonten på-

verkar deras egen ansvarsbild gällande företagets långsiktiga agerande. (Scholtens 

2006) 

Problematiken kring de teoretiska perspektiven kring CSR kan även kopplas till Schol-

tens modell över sambandet mellan finansiella mellanhänder, företaget och omvärlden 

(se figur 1).  
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Det juridiska systemet och ytterst det kulturella och samhällssystemet är ramverket 

inom vilka de finansiella institutionerna och företagen befinner sig och verkar. I model-

len visas en tydlig åtskiljning av företagets finansiella ansvar (vinster, investeringar och 

ekonomisk tillväxt) och det icke-finansiella ansvaret (CSR och hållbar utveckling). 

Screeningprocessen och uppföljningen av innehaven respektive låntagarna påvisas som 

den enda länken mellan de två områdena. Modellen kan tolkas som att de finansiella 

institutionerna i form av investerare och finansiärer kontrollerar, övervakar samt bidrar 

med kapital och kompetens till företagen. Företagen har i modellen två separata åtagan-

den mot de finansiella institutionerna; dels krav på vinstgenerering, investeringar och 

ekonomisk utveckling och dels krav på arbete med CSR och hållbar utveckling. Model-

len kan även ses som exemplifiering av det Jones och Nisbet (2011) beskriver som mot-

sättningar mellan fokus på CSR och hållbar utveckling mot ägarnas krav på maximerad 

avkastning (se avsnitt 3.3.1).   

Figur 1. (Financial intermediaries, the firm, and the economy. Källa: Scholtens  2006, s. 22) 
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4 EMPIRI 

I kapitlet skildras de empiriska data som inhämtats genom telefonintervjuer med re-

spondenterna för undersökningen tillsammans med data inhämtat från de finansiella 

institutens års- och hållbarhetsredovisningar. De empiriska resultaten presenteras ge-

nom en indelning bestående av: Presentation av respondenter, Ansvarsfullt agerande 

som investerare och finansiär, Värdeskapandet genom CSR-arbete i företag, Riskhan-

tering och Påverkansmöjligheter. 

4.1 Presentation av respondenter 

 

4.1.1 Ekobanken 

Ekobanken är en medlemsbank som funnits sedan 1998, där spararnas pengar används 

för att finansiera och stödja verksamheter med ändamål som ger ekonomiska, ekologis-

ka, sociala eller kulturella mervärden. Ekobankens verksamhet syftar till att föra sina 

kunders avsikter vidare genom de medel de anförtror banken. Enligt bankens årsredo-

visning (2011 s.3) lånas de anförtrodda pengarna ut ”/…/ på ett hållbart och ansvars-

fullt sätt som tjänar människan och miljön/…/” till företag, föreningar och i viss mån 

även till privatkunder. Ekobanken verkar inom området för social banking och är den 

enda banken i Sverige med denna inriktning.  

Maria Flock Åhlander arbetar som rådgivare och lånehandläggare för företag och före-

ningar på Ekobanken. Hon har en roll som hållbarhetsansvarig till viss del och hon arbe-

tar även med att hålla föredrag och seminarier för företag om Ekobanken – om vad 

pengar kan göra i samhället och hållbar utveckling. (Flock Åhlander 2012) 

4.1.2 Swedfund International 

Swedfund International AB är statens riskkapitalbolag inom biståndet och har till upp-

gift att investera i bolag i de fattigaste delarna av världen. Utgångspunkten är att Swed-

fund är övertygade om att välfärd byggs genom företagande och har därför mycket höga 

ambitioner när det gäller miljöfrågor, socialt ansvar och bolagsstyrning i de ägda aktie-

bolagen. 

Lars-Olle Larsson arbetar som ESG -manager på Swedfund, vilket innebär att han arbe-

tar med miljöfrågor, socialt ansvar och bolagsstyrningsfrågor i deras portföljbolag. 

(Larsson 2012) 
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4.1.3 Priveq Investment 

Priveq Investment är ett riskkapitalbolag som investerar i små och medelstora onoterade 

företag för att skapa förutsättningar för bland annat entreprenörer och familjeföretagare 

att utveckla sina företag (priveq.se).  

Karl-Johan Willén arbetar som investeringsansvarig på Priveq Investment. Han har till 

arbetsuppgift att titta på nya investeringar i form av företag som är onoterade och sedan 

arbeta via styrelsen med de köpta bolagen. Willén är även ansvarig för Priveq Invest-

ments arbete med Corporate Responsibility (CR). (Willén 2012). 

 

4.1.4 Anonymt Investmentbolag 

Anonymt Investmentbolag handhar majoritetsförvärv i mellanstora bolag som är verk-

samma inom olika sektorer och inom geografiska begränsningar i Europa. 

Anna Svensson är informationschef och har även som ansvarsområde att arbeta med 

CSR-relaterade frågor. (Svensson 2012) 

 

4.1.5 Handelsbanken Fonder AB 

Handelsbanken arbetar med traditionella företagsaffärer, investment banking och tra-

ding samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Handelsbankens målsättning är att 

bidra till att skapa en hållbar utveckling inom den ekonomiska, ekologiska och sociala 

dimensionen och arbetar i enlighet med en policy för ansvarsfulla investeringar. Policyn 

omfattar deras förvaltade fonders direkta investeringar i aktier och företagsobligationer 

vilka sköts av dotterbolaget Handelsbanken Fonder AB.  

Elisabet Jamal Bergström är marknads- och kommunikationschef på Handelsbanken 

Fonder AB. (Jamal Bergström 2012) 

 

4.1.6 Nordea Fonder AB 

Enligt Nordeas årsredovisning 2011 är Nordea norra Europas största finanskoncern. De 

arbetar med tre huvudsakliga fokus för att nå sina mål i form av balanserat kundfokus, 

medarbetarfokus och fokus på integration och optimering av värdekedjan. Värdekedjan 

består av delar såsom kundansvar, stöd, produkter, personal och IT-utveckling. I grun-

den av Nordeas verksamhet ligger resultatorientering i form av kostnad, risk och kapi-

tal. 

Sasja Beslik är chef för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning samt VD för Nordea 

Fonder. (newsroom.nordea.com)  
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4.2 Ansvarsfullt agerande som investerare och finansiär 

 

4.2.1 Ekobanken 

Flock Åhlander berättar att Ekobanken ingår i ett sammanhang som internationellt kal-

las ”social banking” eller ”sustainable banking”, och att de är den enda banken i Sverige 

som står i just det sammanhanget. Social banking innebär bland annat att man arbetar 

med såkallad transparens. Detta innebär att de talar om vad spararnas pengar i banken 

går till. De finansierar endast de verksamheter som är ekologiskt, socialt eller kulturellt 

hållbara. De förmedlar människor som vill någonting mer med sina pengar utöver att 

förränta och spara dem. Transparent utlåning innebär således att Ekobanken skriver bort 

en del av sekretessen för företag och föreningar och redovisar öppet vilka låntagarna är. 

Detta menar Flock Åhlander är ett viktigt kvitto till bankens kunder. Ekobanken arbetar 

även med utlåning till privatpersoner till viss del men där ställs inte krav på transparens. 

Hon menar att man måste ta hänsyn till alla dimensioner såklart och inte bara den finan-

siella för att vara ansvarstagande. Arbetet mot hållbar utveckling och inom CSR anser 

hon kommer att fortsätta samt öka eftersom sociala banking inte är en inriktning de har 

kommit på i efterhand utan är själva grunden för hela verksamhetens alla områden. 

(Flock Åhlander 2012) 

 

4.2.2 Swedfund International 

 

”Bolaget ska bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling 

(PGU) om en rättvis och hållbar global utveckling. Målen för bola-

gets verksamhet är målet för internationellt utvecklingssamarbete om 

att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att för-

bättra sina levnadsvillkor, respektive målet för reformsamarbetet i 

Östeuropa om en stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt 

närmande till Europeiska Unionen och dess värdegrunder.” 

(Swedfunds hållbarhets- och årsredovisning 2011 s.40) 

 

Larsson (2012) anser att CSR är en fullständig och självklar förutsättning även för 

Swedfund i framtiden. När det gäller SRI i betydelsen nischad mot socialt ansvarsfulla 

investeringar, befinner de sig inte inom det området utan Swedfund är enligt Larsson 

”mainstream”. De investerar i industriföretag inom bland annat cementindustrin, etanol-
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produktion och försäkringsbolag. Swedfund investerar således i alla möjliga sorters af-

färsverksamheter och de anser att det är viktigare att utvecklas och att verktygslådan 

utvecklas än att nischa sig.  

Enligt Swedfunds hållbarhets- och årsredovisning (2011) tar Swedfund ansvar för verk-

samheterna i portföljbolagen bland annat genom att ställa krav på att deras medinveste-

rare och portföljbolag lever upp till Swedfunds syn på viktiga frågor inom miljö-, soci-

al- och bolagsstyrningsaspekter.  

 

4.2.3 Priveq Investment 

Willén berättar att de arbetar med en investeringshorisont mellan 4-7 år med sina inne-

hav och han anser att de har en långsiktig syn på de företag som de investerar i.  

De har en CR-policy som de använder när de gör en investering som innebär att de mås-

te beakta olika bitar som angränsar till detta. CR-policyn innebär att hänsyn måste tas 

till att bolagen följer personal- och arbetsrättsliga frågor enligt ILO (FN:s fackorgan 

inom arbetslivsfrågor). Inom miljödimensionen har de ingen specifik policy men de 

försöker titta speciellt på bolag där det kan innebära en riskfaktor kring just miljöfrågor, 

exempelvis om bolagen hanterar miljöfarliga ämnen. De tar även hänsyn till att bolagen 

arbetar med anti-korruptionsfrågor i de fall de är verksamma i branscher som är prägla-

de av denna typ av riskfaktorer.  

Willén fortsätter med att berätta att de inte investerar i bolag som har sin huvudsakliga 

verksamhet inom krigsindustrin, pornografi, tobak eller spel och att de även har ett åta-

gande mot sina investerare att inte handha sådana innehav. 

Han menar att Priveq Investment alltid har arbetat enligt detta sätt och beaktat dessa 

aspekter gällande deras innehav, men att de inte tidigare haft en egen strukturerad poli-

cy. Förändringen kring att arbeta mer strukturerat kring dimensionerna kring CSR har 

delvis vuxit fram ur de krav som ställts från deras investerare gällande detta. Willén 

berättar att investerarna till deras fonder kräver återrapportering avseende hur de arbetar 

med CR och hur de gått tillväga vid nya investeringar. Han menar även att kravet på att 

arbeta mer strukturerat kring ansvarsfulla investeringar även vuxit fram i samband med 

att pensionsfonder har satt detta högre på agendan. Det har även blivit större efterfrågan 

på transparens i branschen eftersom allt fler har dem som arbetsgivare och vill veta hur 

bolaget faktiskt arbetar kring dessa frågor. (Willén 2012) 
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4.2.4 Anonymt Investmentbolag 

Svensson menar att ett ansvarsfullt agerande som investerare handlar om att arbeta inom 

riktlinjerna att innehaven bland annat ska respektera mänskliga rättigheter, att ta hänsyn 

till miljöfrågor och anti-korruption. Hon berättar att deras innehav främst består av olika 

typer av serviceföretag, hälso- och sjukvårdsföretag och tillverkningsföretag. De har ett 

långsiktigt perspektiv på sina investeringar med majoritetsinnehav mellan 3-7 år. De är 

inte intresserade av investeringar i bolag som har en övervägande del av sin intjäning 

inom alkohol eller pornografi och de är inte heller intresserade av krigs- eller vapenin-

dustrin. 

Svensson berättar vidare att de alltid varit väldigt medvetna om vikten av att företag 

arbetar ”rätt” med CSR-dimensionerna. Om ett bolag inte agerar enligt deras riktlinjer 

är de inte intresserade av att investera. Emellertid, om det enbart krävs mindre föränd-

ringar i företaget som kan förbättras på ett relativt enkelt sätt kan de vara benägna att 

göra investeringar i alla fall. Svensson menar att de alltid gör en övervägning efter råd-

frågan av externa rådgivare och experter om potentiella investeringsobjekt är relevanta 

för dem att investera i eller ej. Om något bolag inte respekterar mänskliga rättigheter, 

bryter mot miljörestriktioner och regler eller använder sig av tvingad arbetskraft så är de 

inte intresserade av att arbeta med bolaget.  

Hon menar att många av deras portföljbolag aktivt arbetar för att förbättra förhållanden 

som ligger deras verksamheter nära. De har kontinuerlig uppföljning av sina fabrikers 

utförande och agerande enligt deras policys samt arbetar med sitt samhällsansvar genom 

att stödja olika projekt där de är verksamma. 

Anonymt Investmentbolag har även startat en fond som de investerar pengar i som an-

vänds i projekt för att bidra och stödja människor i Afrika. Detta projekt innebär bland 

annat att motverka vissa typer av sjukdomar som skördar många liv samt bidra med 

utbildning till människor i Afrika så att de kan bli självförsörjande. Svensson beskriver 

detta som att ta sitt samhällsansvar och bidra med en ”hjärtstartare” till områden som 

behöver det mest. (Svensson 2012) 

 

4.2.5 Handelsbanken Fonder AB 

Handelsbanken har enligt sin hållbarhetsredovisning (2010) undertecknat och följer 

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (se www.unpri.org/principles/). Detta in-

nebär att de har åtagit sig att integrera miljömässiga och sociala aspekter i deras inve-

steringsbeslut och att de även ska verka för större transparens på området. På sin hemsi-
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da lyfter Handelsbanken även fram att banken inte investerar i bolag som tillverkar eller 

säljer förbjudna vapen. 

Jamal Bergström berättar att alla deras fonder har ansvarsförvaltning och att de arbetar 

med så kallade normbaserad styrning. Hon förklarar att detta innebär att de i sina analy-

ser utgår från internationella normer och konventioner om bland annat mänskliga rättig-

heter, miljö, korruption. Hon berättar att de utför såkallade ”genomlysningar” kontinu-

erligt av sina innehav. Syftet med genomlysningen är att upptäcka bolag som inte arbe-

tar med i enlighet med internationella konventioner. I de fall detta upptäcks har Han-

delsbanken möjlighet att agera som ägare. Jamal Bergström (120510) förklarar detta 

genom att säga – ”Det kan vi göra genom en dialog med bolagen eller genom att agera 

på bolagsstämmor. Det kan också innebära att om vi bedömer att den här dialogen inte 

fungerar, att vi säljer vårt innehav i bolaget. Om man ska säga utifrån en övergripande 

nivån så tycker vi dock i princip att det är bättre att vara kvar som ägare och försöka 

att påverka bolaget än att direkt sälja av”. Vidare berättar hon att när det gäller etiska 

fonder arbetar Handelsbanken på andra sätt. Hon menar att det är andra förutsättningar, 

då bolag som ingår i etiska fonder väljs ut på redan utarbetade kriterier som har sin ut-

gångspunkt i kundernas behov och önskemål. Detta innebär att Handelsbanken vill ute-

sluta vissa branscher, då kunderna anser dem vara kontroversiella. Detta väljer Jamal 

Bergström att kalla för negativ screening som hjälper dem att hitta rätt bolag till de etisk 

fonder. Genom detta kan de få information om företag som bryter mot internationella 

konventioner och företag som har större del av sin omsättning i sådana branscher som 

tobak, alkohol, vapen, spel och pornografi, vilka de inte är intresserade av att investera 

i. (Jamal Bergström 2012) 

 

4.2.6 Nordea Fonder AB 

I Nordeas rapport om ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning (2011 s.2) skriver 

Beslik att ”Nordeas strävan att vara en ansvarstagande kapitalförvaltare är djupt för-

ankrad i företagskulturen och affärsmodellen. Vi anser att vårt ansvarstagande an-

greppssätt är en viktig konkurrensfördel. Den motverkar riskfyllt kortsiktigt agerande, 

den hjälper oss att förutse starka trender och – framför allt – den stärker vår ställning 

som en pålitlig och trovärdig partner som kan skapa hållbara värden för kunder i en 

värld som ständigt förändras”. 

Beslik skriver även att de utifrån en analys av hur företagen hanterar ESG-frågor samt 

hur de har lagt upp sin struktur för styrning av dessa frågor, väljer de företag som de vill 
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inleda dialoger med. Granskningar av de bolag de investerar i sker sedan halvårsvis och 

då identifieras bolag som bryter mot internationella normer för miljöskydd, mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt och affärsetik. Deras huvudsyfte med analyser och granskningsar-

bete är att överföra kunskap inom området samt att aktivt delta i utvecklingsprocessen 

av företag. (Nordeas rapport om ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning 2011) 

 

4.3 Värdeskapandet genom CSR-arbete i företag 

 

4.3.1 Ekobanken 

Flock Åhlander berättar att Ekobanken ser de ekologiska, sociala och kulturella dimen-

sioner som sammanhängande eftersom de tillsammans bidrar till hållbar utveckling. 

Bankens kunder tycker att hållbar utveckling är väldigt viktigt och det är därför de väl-

jer att anförtro sina pengar till just Ekobanken, menar Flock Åhlander.  

Vidare berättar hon att det är viktigast för banken att finansiera verksamheter som de 

bedömer som nödvändiga för att skapa mervärden i samhället. Bland annat har banken 

finansierat ett socialt arbetskooperativ i Göteborg som arbetar med att få människor i 

arbete som kanske inte har möjlighet att klara detta på egen hand. Grunden till godkän-

nandet av utlåningen till denna sortens verksamhet ligger delvis i den sociala dimensio-

nen, att det är en del i att verka för ett bättre samhälle, men även krav på att verksamhe-

ten faktiskt kommer fungera ställs till helhetsbedömningen. Flock Åhlander berättar att 

Ekobanken sedan även försöker få verksamheterna att utvecklas vidare och utöka sina 

inriktningar exempelvis genom att ta del av den miljömässiga dimensionen i kombina-

tion med den sociala. Värdet som Ekobanken ser i dessa verksamheter, som kanske inte 

andra banker skulle finansiera, är att de tror på att de är nödvändiga för att skapa hållbar 

utveckling. (Flock Åhlander 2012) 

Detta värde är kopplat till vad Ekobanken faktiskt ämnar göra i sin egen verksamhet – 

”/…/att bidra till ekologiska, sociala och kulturella mervärden i samhället/…/” (Eko-

bankens årsredovisning 2011 s.6). Vidare menar Flock Åhlander att det inte finns någon 

konflikt mellan avkastningskrav och ansvarsfull finansiering. Ekobanken är inte vinst-

maximerande. ”Not maximizing profit but making profit”, säger Flock Åhlander 

(120503), är det centrala för banken – att de kan täcka sina kostnader och kunna inve-

stera pengar för att göra bra saker i verksamheten. 
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4.3.2 Swedfund International 

Larsson anser att det är intressant att det inte finns någon större forskning inom området 

kring vilket värde som kan kopplas till CSR. Han menar att man inte kan säga per defi-

nition att bara för att alla investeringar görs för att minska miljörisker eller öka socialt 

engagemang i företaget, att detta skulle betyda att det är värdeskapande för företaget. 

Larsson hävdar att eftersom forskningsområdet är relativt ungt och nytt är de generellt 

övertygade att detta är värdepåverkande. Larsson har skrivit ett tio-tal böcker inom om-

rådet genom åren och han menar att mycket av värdet av ansvarsfullt agerande i företag 

är sammankopplat med varumärkesbilden. De bolag som inte arbetat ”rent” med CSR-

frågorna har upplevt stora negativa skriverier kring sitt varumärke. Detta har bidragit till 

större fokus på att följa upp bolags verksamheter inom alla områden såsom produkter 

och leverantörer för att se till att inte vara förknippade med exempelvis barnarbete.  

Larsson fortsätter med att säga att det inte finns någon bevisning för att CSR-frågor är 

värdepåverkande. För Swedfund är det emellertid ett fullständigt krav att portföljbola-

gen ska vara ansvarstagande inom dessa frågor annars går de inte in och gör invester-

ingar i de bolagen. Larsson anser absolut inte att det föreligger några som helst konflik-

ter mellan avkastningskrav och ansvarsfullt agerande och ställer sig frågande till påstå-

endet. Han menar att Swedfund inte kan arbeta enbart i en linje av avkastning eller an-

svarstagande. Detta eftersom de arbetar inom biståndet utomlands och inte under kort-

siktiga perspektiv. Swedfund arbetar i enlighet med internationella standarder för mil-

jömässiga och sociala frågor, vilket ger att det är dessa aspekter som gäller för deras 

portföljbolag. Larsson menar således att det inte föreligger någon konflikt dem emellan, 

speciellt inte för Swedfund och deras förutsättningar för deras investeringar. (Larsson 

2012) 

 

4.3.3 Priveq Investment 

Willén berättar att om bolagen hanterar dimensionerna inom CSR på ett ansvarsfullt sätt 

bidrar det till att de blir intresserade av att investera i och arbeta med bolagen. Han an-

ser även att det är viktigt att ta hänsyn till om det finns några möjligheter att påverka 

bolagen att förbättra hanteringen av dimensionerna. Willén menar att det är en del av 

ansvarsfullt investerande att se till de delar som behöver förbättras och gå in som ägare 

och försöka göra de nödvändiga ändringar som krävs. Han beskriver det som ansvars-

fullt att exempelvis investera i ett bolag som inte hanterar miljödimensionen på ett till-
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fredställande sätt, för att som ägare gå in och påverka dem att agera på ett förbättrat sätt 

inom de frågorna. Willén anser att framtiden kring arbete med CSR kommer att utveck-

las avseende hur man kommer att arbeta med dimensionerna. Han betraktar det som 

relativt oklart just nu hur arbetet med ansvarsfulla investeringar egentligen bör utföras 

och därför ser han att det kommer att utvecklas med tiden. (Willén 2012) 

Han anser även att det kommer bli något som alla måste göra och beskriver det som att 

det kommer bli en hygienfaktor i branschen – ”något man kommer ta som givet som 

ägare och att man agerar enligt detta sätt som företag” (Willén 120508). Angående om 

en potentiell konflikt avseende avkastningskrav och ansvarsfullt agerande, menar Wil-

lén att de inte anser att det föreligger någon i de flesta fall. Han anser mer att det går 

hand i hand eftersom företag idag måste agera ansvarsfullt och arbeta med CSR-frågor. 

(Willén 2012) Om det föreligger en långsiktig syn på investeringarna så anser han inte 

att det föreligger någon konflikt och att det snarare är tvärtom – ” att det är ett sätt att 

förhöja värdet i bolaget genom att jobba med den typen av frågor” (Willén 120508) 

 

4.3.4 Anonymt Investmentbolag 

Svensson berättar att de alltid har varit aktiva med att ta hänsyn till CSR-dimensionerna 

och att de på senare tid även håller på att utveckla sina tidigare riktlinjer till strukturera-

de policys. De har gjort en undersökning av deras portföljbolag kring hur de agerar 

inom dimensionerna. Svensson anser att det har varit väldigt intressant arbete för under-

sökningen har visat att företagen förstår att detta är viktiga aspekter. Hon säger dock att 

i synen på dimensionerna spelar det även in i vilken kulturell miljö företagen befinner 

sig i samt vilken verksamhetstyp och storlek bolagen har. Vidare menar hon att det i 

grunden finns människor verksamma i alla företag och att dessa frågor blir viktiga efter-

som det är viktigt för många som individer. Hon säger att om de ser att bolagen arbetar 

med CSR- och ESG- frågor på rätt sätt så kan det ses som en sorts ”kvalitetsstämpel” i 

den meningen att de kan känna sig mer komfortabla med att bolagen agerar ansvarsfullt 

inom riktlinjerna för deras verksamheter. Hon förtydligar att självklart följer alla deras 

portföljbolag de lagar och regler som gäller för deras verksamhetstyp och geografiska 

placering men att hon även ser att vissa tar detta ett steg längre genom att exempelvis 

bidra till de lokala samhällena där de verkar. 

Hon tror även att CSR- och ESG-frågor kommer att bli viktigare även för dem som in-

vesterare, vilket kan ses i att deras tidigare riktlinjer går över till regelrätta policys. Hon 

grundar detta i att hon anser att det kommer att bli viktigare för slutledet med dessa frå-
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gor, även om det är några steg ifrån konsument, samt för gemene man och således för 

alla företag i slutändan. Vidare säger Svensson att hon inte ser att det skulle föreligga 

någon konflikt mellan avkastningskrav och att företag agerar ansvarsfullt. Hon menar 

att de aldrig skulle köpa ett bolag som agerar ansvarsfullt för att detta skulle ge högre 

avkastning. (Svensson 2012) 

Hon ser mer att vinstmaximering och ansvarsfullt agerande går hand i hand eftersom det 

är någonting som – ”visar på ett välfungerande och välskött bolag som har goda förut-

sättningar och goda möjligheter för avkastning”(Svensson 120509). 

 

4.3.5 Handelsbanken Fonder AB 

Jamal Bergström berättar att CSR har påverkat Handelsbankens sätt att investera och att 

CSR numera anses vara en del av hur banken bedömer företagets värdeskapande möj-

ligheter. ”Det vill säga att vi tittar efter företag som skapar värde men det ska de göra 

på ett hållbart sätt” förklarar Jamal Bergström (120510).  

Enligt Handelsbankens hållbarhetsredovisning (2010) uppfattar Handelsbanken ett an-

svarsfullt agerande som en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i ett före-

tag.  ”Att investera våra kunders tillgångar på ett ansvarsfullt sätt blir därmed en viktig 

förutsättning för att nå vårt mål att generera en god långsiktig avkastning på kundernas 

investeringar” (Handelsbankens hållbarhetsredovisning 2010 s. 18). För Handelsbanken 

är CSR även en viktig parameter vid utvärdering och analys av företags prestationer. 

Jamal Bergström menar att det skapar värde eftersom det ökar företagets långsiktiga 

möjlighet att överleva i form av att skapa ekonomisk tillväxt och lönsamhet. Hon berät-

tar även att hon inte anser att det föreligger någon konflikt mellan avkastningskrav och 

ansvarsfullt agerande. Hon påpekar dock att – ”Det finns oerhört mycket forskning på 

det och det finns verkligen inga bevis för vare sig den ena eller det andra förhållandet. 

Vare sig att ansvarsfulla investeringar skulle ge bra avkastningen eller tvärtom. Vi har 

inte hittat något stöd vare sig empirisk hos oss eller i forskningen som vi har tittat på att 

det förhåller sig till den ena eller till den andra” (Jamal Bergström 120510). 

 

4.3.6 Nordea Fonder AB 

I Nordeas rapport om ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning (2011 s.2) skriver 

Beslik att ”Kapitalförvaltning handlar om värdeskapande. Vi anser att värdeskapande 

förutsätter ansvar. Hållbar ekonomisk tillväxt och lönsamhet kan endast uppnås när 
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företag agerar ansvarsfullt och tänker långsiktigt genom att i sin verksamhet ta hänsyn 

till aspekter som rör miljö, sociala frågor och ägarstyrning (ESG)”. 

Vidare skriver Beslik att ansvarsfullt agerande är en förutsättning för att företag ska ge 

god avkastning på lång sikt. De använder sig av ESG-analyser för att identifiera företag 

som driver sin verksamhet i överensstämmelse med deras riktlinjer. Dessa företag ser de 

ha de rätta förutsättningarna för att skapa långsiktigt värde i enlighet med Nordeas fokus 

på ansvarstagande avkastning. Beslik (2012) säger att han absolut inte ser att det skulle 

föreligga en konflikt mellan avkastningskrav och ansvarsfullt agerande i företag utan att 

dessa områden snarare kompletterar och bygger på varandra. 

 

4.4 Riskhantering 

 

4.4.1 Ekobanken 

Som bank får inte Ekobanken ta risker i den bemärkelsen att bevilja utlåning på vilka 

grunder som helst. Sedan handlar det om vad Ekobanken tror på, vilka värderingsgrun-

der banken har och vad andra kanske inte tror på. Flock Åhlander berättar att Ekoban-

ken troligen har låntagare som andra banker skulle sätta hög risk på eftersom de inte 

känner till verksamheten. Emellertid ser kanske Ekobanken värdet av att den specifika 

låntagaren operativt behöver ett nytt lån, menar hon. Ekobanken arbetar dock med 

grund i att inte bevilja lån utan säkerhet och på det sättet tas inga risker ur bankens per-

spektiv. Flock Åhlander håller med om att det skulle kunna uppstå en stor risk för Eko-

bankens rykte om exempelvis en kund kommer till ett kafé som är kund till banken som 

inte lever upp till de krav som ställts på dem. Om det skulle uppdagas att ett företag inte 

sköter sig enligt Ekobankens riktlinjer, sätter sig banken i dialog med låntagaren. Ban-

ken ombeviljar alla lån efter en viss tid och i samband med detta kan lånen nekas om så 

skulle vara fallet. (Flock Åhlander 2012) 

 

4.4.2 Swedfund International 

Enligt Swedfunds hållbarhets- och årsredovisning (2011) tar de hjälp av extern expertis 

inom ESG vid investeringar i företag med hög eller medelhög risk. Swedfund uppmärk-

sammar att den största utmaningen för dem är att hantera just risker som finns i deras 

investeringar. De regioner och marknader som Swedfund investerar i har större politis-

ka, infrastrukturella och institutionella risker. Larsson (120502) svarar: ” Ja naturligt-
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vis, oja! Det är helt klart sant.” på frågan om han anser att företag som arbetar med 

CSR kan ses en mindre riskfylld investering. Han berättar att Swedfund även kan gå in i 

ett avtal och göra en investering i ett företag som kanske inte har allt på plats från början 

men ambitionen är att sätta de frågorna på plats. Åtaganden kring dessa frågor måste 

ledningen och ägarna göra innan de skriver på avtal och går in med pengar för att mins-

ka risken för negativa externaliteter om bolag missköter sig. Sedan ses det som en kon-

tinuerlig utvecklingsprocess som följs upp i portföljbolagen genom att ansvariga från 

Swedfund åker till företagen och gör interna besök och granskning för att se hur saker 

förbättras och i vilken riktning. (Larsson 2012) 

 

4.4.3 Priveq Investment 

Willén menar att de inte satsar på högriskföretag och speciellt inte företag som innebär 

stor risk inom de dimensioner som innefattas av CSR. Han anser således att de tar en 

relativt låg risk på marknaden och även eftersom de inte investerar i nystartade bolag. 

Han berättar även att de absolut ser ett bolag som mindre riskfylld att investera ifrån 

början om de har en uttalad CSR-policy och aktivt arbetar med att beakta de olika di-

mensionerna. Vid investeringsbedömningar av företag tar de hänsyn till CR-värdena 

och hur bolagen arbetar med dessa frågor. De bolag som har uttalade policys kring CSR 

kan ses som mindre riskfyllda, menar Willén. Detta eftersom det kan betraktas som en 

sorts riskminimering avseende exempelvis att det inte ska kunna uppkomma olika typer 

av skandaler kopplade till bolagen. Willén illustrerar detta genom att beskriva att om ett 

bolag till exempel har använt sig av barnarbete, kan detta slå tillbaka väldigt negativt 

mot bolaget. Han menar att om de ser att ett bolag arbetar aktivt med dessa frågor så ser 

de dels mindre risk i bolaget och dels höjs även värdet av det till viss del. (Willén 2012) 

 

4.4.4 Anonymt Investmentbolag 

Svensson anser att ur aspekten att om ett bolag har alla bitar kring CSR på plats från 

början, så kan det anses föreligga mindre risk vid investeringen. Hon påpekar dock att 

de även tittar på andra aspekter som kan innebära stor risk, men att CSR-arbete kan vara 

ett tecken på ett välfungerande företag. Anonymt Investmentbolag gör investeringar i 

mogna företag som har stagnerat som behöver en nystart. De köper ofta antingen famil-

jeföretag som har problem med successionsordningen, att grundaren inte har några barn 

som kan ta över företaget. Eftersom de inte investerar i nystartade bolag som kan anses 

ha betydligt större risk än ett moget och stagnerat bolag, kan deras risktagande på mark-
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naden betraktas som relativt lågt. De satsar främst på utveckling av befintliga bolag ge-

nom dels kapitaltillskott och dels genom styrelsearbete. (Svensson 2012) 

 

4.4.5 Handelsbanken Fonder AB 

Enligt Handelsbankens hållbarhetsredovisning 2010 har banker i allmänhet en stor ex-

ponering mot sociala risker. Detta innebär att Handelsbanken har större möjlighet ”att 

göra skillnad” genom att ansvarsfullt förvalta de medel som banken har fått förtroende 

att handha. Därmed blir ansvarsfull kreditgivning ett sätt att hantera de sociala konse-

kvenser som kan uppkomma i samband med kreditförluster – inte enbart för banken 

men även för samhälle i stort. Handelsbanken beskriver sin ansvarsfulla kreditgivning 

som att inte lämna krediter till kunder som saknar förutsättningar för att klara att betala 

av sina lån. Detta innebär att de inte tar på sig onödiga risker för gagna såväl den en-

skilda kunden som banken och samhället i stort. Därför lägger de stor vikt vid bedöm-

ning av kundens möjlighet att fullgöra sina åtagande som kredit medför för att kunna 

erbjuda goda säkerheter samt höga marginaler. (Handelsbankens hållbarhetsredovisning 

2010) Angående riskhantering och CSR berättar Jamal Bergström (2012) att hon anser 

att det är mindre riskfylld att investera i företag som jobbar med CSR än de bolag som 

inte gör det.  

 

4.4.6 Nordea Fonder AB 

”För tio år sedan började Nordea systematiskt att analysera miljömässiga, sociala och 

politiska risker samt ägarstyrningsrisker. /…/Att identifiera ESG-risker i kreditproces-

sen är något som gynnar alla inblandade” 

(Nordeas årsredovisning 2011 s.44). 

 

Enligt Nordeas årsredovisning (2011) är krediter ett uppenbart område där banken verk-

ligen kan göra skillnad och ta sitt samhällsansvar. De anser att en miljömässig, social 

eller politisk risk är också en kreditrisk. Därför söker de aktivt i sin kredithantering att 

analysera och identifiera sådana risker. Under 2011 tog de fram nya riktlinjer för att 

kunna identifiera miljömässiga, sociala och politiska risker i ett tidigt stadium i kredit-

givningen. Beslik (2012) berättar att han inte anser att företag som arbetar med CSR-

frågor innebär mindre risk än andra företag att finansiera eller investera i. Han uttrycker 

detta som – ”Alla företag är lika riskfyllda! Skillnaden ligger enbart i att de företag 

som arbetar med CSR adresserar sina risker på ett annat sätt.  Detta innebär att det 
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inte är avgörande om företaget jobbar med CSR eller inte när det gäller risker /…/ det 

är alltså vi som gör denna bedömning” (Beslik 120507).  

 

4.5 Påverkansmöjligheter 

 

4.5.1 Ekobanken 

De flesta kunder som kommer till Ekobanken har redan allting på plats från början av-

seende verksamhetens utformning och inriktning, eftersom de vill ha just Ekobanken 

som bank och vet att de har den inriktningen som deras verksamheter ska ha. Flock Åh-

lander tror dock att banken ibland även inspirerar sina kunder att lägga till ytterligare 

dimensioner till verksamheterna. Exempelvis sociala arbetskooperativ som har en social 

dimension först blir inspirerade av den ekologiska dimensionen och väljer att lägga till 

den. I det avseendet anser hon att banken påverkar sina kunder i viss grad att bli mer 

ansvarstagande i flera dimensioner. Ekobanken kan anses som pionjärer inom området i 

Sverige eftersom det inte finns någon annan i landet som arbetar på detta sätt. Interna-

tionellt sett finns det samarbete med både norska och danska banker inom samman-

hanget social banking. Utbyte sker mellan banker i olika länder för att dela erfarenheter 

och utveckla verksamheten. Internationellt finns det många stora banker inom social 

banking, bland annat i Tyskland och Holland. Ekobanken är emellertid fortfarande en 

liten bank eftersom den finansiella strukturen i Sverige ser ut på ett visst sätt som gör 

det svårare som medlemsbank att utöka sina tjänster. (Flock Åhlander 2012) 

 

4.5.2 Swedfund International 

”Genom att vara en aktiv ägare söker vi upptäcka avvikelse och vi söker då påverka 

bolagen att förändra beteenden och tillföra den erfarenhet och kunskap vi har i håll-

barhetsfrågor” (Swedfunds hållbarhets- och årsredovisning 2011 s.11). 

Larsson berättar att de påverkar sina portföljbolag genom aktivt ägande. Bland annat 

sker detta genom att Swedfunds investeringsansvarige sätts i styrelsen för det företag de 

handhaft investeringsbeslutet över. Swedfund lånar även i vissa fall ut pengar eller kö-

per aktier och lånar ut då i form av lån till ett visst företag i fråga, och då använder vi 

oss av en sorts aktiv styrning. I allmänhet sitter de alltid tillsammans med ledningen i 

bolaget. Detta menar Larsson ger en tydlig påverkansmöjlighet och de gör inga invester-

ingar utan att skriva ett kontrakt med ställda villkor. I kontraktet återfinns utgångspunk-

terna för fortsatta affärer med investeringsobjekten och där skrivs in vad som gäller och 
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så vidare i CSR-frågorna. Investeringsprojekten hos Swedfund ligger på en ungefärlig 

mellan tid på fem till tio år. De portföljbolag som Swedbank innehar idag har växt till 

sig både beträffande verksamhet som tillväxt på aktierna och förbättrade resultat gällan-

de ESG-frågor. (Larsson 2012) 

 

4.5.3 Priveq Investment 

Willén säger att de i de flesta fall är den största ägaren i de bolag de investerar i och de 

har genom detta då möjlighet att arbeta med aktivt ägarskap och påverkan. Avseende 

CSR-dimensionerna har de således möjlighet att bidra med kunskap och policys inom 

dessa frågor till portföljbolagen. Deras ambition är att via styrelsearbete införa policys 

och arbeta för att dessa implementeras i bolagen. Willén säger att de inte har möjlighet 

att styra operativt i bolagen gällande den typen av frågor men menar att de aktivt försö-

ker stödja och påverka portföljbolagen att implementera policys. Han menar dock även 

att det handlar om att ta hänsyn till vilka resurser portföljbolagen har i form av storlek 

och verksamhetstyp. Ett mindre bolag har inte riktigt samma resurser som större bolag 

att implementera strukturerade policys för dessa frågor. Om ett portföljbolag skulle 

missköta sig inom dessa områden så kan inte Priveq Investment endast dra ur sina inve-

steringar. Willén menar att de har en skyldighet som ägare till onoterade bolag att för-

söka förbättra och förändra de delar som inte fungerar tillfredställande. Han menar att 

det även kan ses som en del av ansvarsfullt investerande att inte bara lämna bolagen vid 

problem utan att som ägare ta tag i det och utföra nödvändiga förändringar. (Willén 

2012) 

 

4.5.4 Anonymt Investmentbolag 

Svensson berättar att hela deras affärsmodell går ut på att de är majoritetsägare i sina 

portföljbolag, vilket de är för att kunna ha inflytande över hur de sköter bolaget. De 

tillsätter även styrelsen genom egna representanter från deras eget bolag tillsammans 

med ett nätverk av externa rådgivare och experter. När styrelsen rekryteras ser de till att 

personerna har rätt kunskap och erfarenhet av den sektor som det förvärvade bolaget är 

verksamt inom. Genom majoritetsägandet och att det finns två till tre personer i styrel-

sen som ingår i deras ”sfär” gör att de har möjlighet att stödja och kunna driva igenom 

förändring. Uppföljningen av bolagen sköts kontinuerligt via styrelseengagemanget och 

de arbetar väldigt nära portföljbolagen hela innehavsperioden. Portföljbolaget har stän-

dig kontakt med dem och tillsammans har de möjlighet att genomföra nödvändiga för-
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ändringar inom exempelvis problemområden inom CSR dimensionerna. (Svensson 

2012) 

4.5.5 Handelsbanken Fonder AB 

Aktivt ägande har stor betydelse för Handelsbanken. Bland annat använder de sig av en 

oberoende konsult som hjälper dem att identifiera företag som bryter mot internationella 

normer och konventioner. Handelsbankens ambition är att påverka dessa bolag att agera 

mer ansvarsfullt genom exempelvis dialog med företagens beslutsfattare eller samarbete 

med andra ägare och kapitalförvaltare. I de fall då det inte är möjligt för Handelsbanken 

att uppnå förändringar genom aktiv ägande, kan det bli aktuellt att sälja sina andelar i 

detta bolag. Jamal Bergström berättar att de har ansvarig personal som arbetar inom 

förvaltningen med specifikt ansvarsområde kring ägarfrågor. Det är främst denne port-

följförvaltare tillsammans med analytiker inom de relevanta branscherna som för dialo-

gen för förändring med företagen i fråga. (Jamal Bergström 2012) 

4.5.6 Nordea Fonder AB 

I Nordeas rapport om ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning (2011 s.2) skriver 

Beslik att ”Vi inledde nya och slutförde framgångsrikt pågående dialoger med ett antal 

företag som brutit mot internationella normer för arbetsrätt och mänskliga rättigheter. 

Vi gjorde också platsbesök hos en rad företag i Asien, Europa och Afrika och lyckades 

influera deras sätt att hantera ESG-risker i sina verksamheter”. 

Nordea har som lång tradition arbetat med aktivt ägarskap med utgångspunkt från aktie-

ägarnas gemensamma intresse om god avkastning. De ser god ägarstyrning som avgö-

rande för värdeskapandet i företag och genom aktivt ägande ser Nordea goda förutsätt-

ningar att stödja företagens utveckling mot bättre resultat. De arbetar med aktiv dialog 

med företag samt sitter med i valberedningar och röstar regelbundet vid bolagsstämmor. 

Nordeas riktlinjer för ägarstyrning utgår ifrån målet att skapa långsiktigt värdeskapande 

genom engagemang och röstning. (Nordeas rapport om ansvarsfulla investeringar och 

ägarstyrning 2011)  
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5 RESULTATDISKUSSION OCH ANALYS 

I kapitlet diskuteras inledningsvis under varje avsnitt de viktigaste empiriska fynden. 

Empirin ställs sedan mot tidigare teoretiska utgångspunkter tillsammans med löpande 

reflektioner i en analysdel. Avslutningsvis återkopplas de viktigaste analytiska tolkning-

arna till en modell för undersökningen. 

5.1 Att påverka och ta ansvar 

 

5.1.1 Påverkan på innehav och kredittagare  

Flock Åhlander (2012) säger att Ekobanken ibland inspirerar sina kredittagare att lägga 

till ytterligare dimensioner av CSR-arbete till verksamheterna. I det avseendet anser hon 

att banken påverkar sina kunder till viss grad att bli mer ansvarstagande i flera dimen-

sioner. Larsson (2012) berättar att Swedfund påverkar sina portföljbolag genom aktivt 

ägande. Detta innebär bland annat att de försöker påverka bolagen att förändra beteen-

den och tillföra erfarenhet och kunskap inom hållbarhetsfrågor. Genom kontrakt med 

portföljbolagen fastställs villkor för fortsatta affärer samt vad som gäller i CSR- och 

ESG-frågor. Han påpekar även att de kan gå in i investeringar som inte har allt på plats 

från början inom CSR-arbetet med ambitionen att utveckla och förbättra dessa delar i 

innehaven. Willén (2012) säger att de i de flesta fall är den största ägaren i sina portfölj-

bolag och arbetar därigenom med påverkan och aktivt ägarskap. Avseende CSR-

dimensionerna har de således möjlighet att bidra med kunskap och policys inom dessa 

frågor till portföljbolagen. Deras ambition är att via styrelsearbete införa policys och 

arbeta för att dessa implementeras i bolagen. Willén säger att de inte har möjlighet att 

styra operativt i bolagen gällande den typen av frågor men menar att de aktivt försöker 

stödja och påverka portföljbolagen att implementera policys. Han menar att de även kan 

vara intresserade av att investera i bolag som inte har allt på plats gällande CSR-

dimensionerna från början för att gå in som aktiv ägare och göra nödvändiga föränd-

ringar om det inte är allt för mycket som saknas. 

Svensson (2012) berättar att Anonymt Investmentbolags affärsmodell utgår ifrån att de 

är majoritetsägare i sina portföljbolag för att de ska kunna ha inflytande över hur bola-

gen sköts. De tillsätter styrelsen med egna representanter tillsammans med ett nätverk 

av externa rådgivare och experter. Portföljbolaget har ständig kontakt med dem och 

tillsammans har de möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar inom exempelvis 
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problemområden inom CSR dimensionerna. Hon menar därmed att de som en del i an-

svarsfullt investerande kan vara intresserade av att investera i bolag som kanske inte har 

alla CSR-policys på plats från början, om de ser potential att kunna påverka och förbätt-

ra dessa aspekter i bolaget. Föreligger det emellertid en situation som kräver mycket 

arbete med förändring gällande detta är de inte intresserade av att investera. 

Aktivt ägarskap har stor betydelse för Handelsbanken. De har som ambition att påverka 

bolag att agera mer ansvarsfullt genom exempelvis dialog med företagens beslutsfattare 

eller samarbete med andra ägare och kapitalförvaltare. Jamal Bergström (2012) berättar 

att de har ansvarig personal som tillsammans med analytiker inom de relevanta bran-

scherna för dialogen för förändring med företagen i fråga. 

Nordea har sedan länge arbetat med aktivt ägarskap och har som utgångspunkt aktie-

ägarnas gemensamma intresse kring god avkastning. Ägarstyrningen sker bland annat 

genom uppföljning av företagens ESG-arbete och skulle upptäckter kring att bolagen 

brutit mot exempelvis internationella normer, inleds dialoger för förändring och förbätt-

ring i bolagen (Nordeas rapport om ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning 2011). 

 

5.1.2 Analys av påverkansmöjligheter 

Enligt Sparkes och Crowton (2004) har stora institutionella investerare, eller många 

mindre investerare som är enade kring ståndpunkten att förändra företag, stora möjlig-

heter att genom sitt inflytande påverka bolag att öka sitt arbete med CSR. Sparkes och 

Crowton menar även att ansvarsfulla investeringar har växt till att bli en mer generell 

investeringsstrategi världen över och är således inte längre begränsad till etiska fonder. 

Eftersom företag måste ta hänsyn till sina mest betydelsefulla investerare, innebär på-

tryckningar från dessa i frågor om större CSR arbete att förändringar i denna inriktning 

kan ske. Investerares försök till att påverka företags beteende brukar kallas ”shareholder 

activism” eller aktivt ägarskap. Investerarna vill ha ekonomisk avkastning – vill inte att 

värdet på aktierna ska sjunka – och försöker via arbetet med ansvarsfulla investeringar 

och aktivt ägarskap att förändra företagets agerande i en mer hållbar riktning på längre 

sikt. Respondenterna visar att de aktivt arbetar för att påverka sina innehav och kredit-

tagare att bli mer ansvarstagande samt att de genom sitt inflytande försöker stödja dem 

att utvecklas i en hållbar riktning. Ekobanken anser att de ibland inspirerar sina låntaga-

re till att utöka sitt arbete till fler dimensioner inom CSR. Swedfund försöker bidra med 

kunskap och erfarenhet för att förbättra sina innehav inom ESG-frågor. Anonymt In-

vestmentbolag arbetar nära sina portföljbolag och vill stödja företagen till att få en ny-
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start genom att tillsätta kompetens i form av styrelsemedlemmar och nätverk av externa 

rådgivare och experter. Nordea, Priveq Investment och Handelsbanken arbetar även de 

med aktivt ägarskap via styrelseengagemang och försöker bidra med stöd kring CSR- 

och ESG-frågor.  

 

Enligt Sparkes och Crowton (2004) har aktivt ägarskap historiskt sett varit vanligast i de 

anglosaxiska länderna, men i och med globaliseringen samt utvecklingen kring multina-

tionella företag börjar även de kontinentala länderna ta efter denna praxis. Oavsett om 

ansvarsfulla investeringar och finansiering handlar om att verka för ökat CSR arbete bör 

företag svara för sina aktieägares och investerares bästa. Om påtryckningar kring CSR 

kommer från företagens största investerare eller aktieägare, lär inte företaget kunna ar-

gumentera för att avstå ifrån deras krav. Ansvarsfulla investeringar och finansiering kan 

således anses vara ett viktigt verktyg för att uppnå mer ansvarsfullt företagande bland 

större börsnoterade bolag världen över. Enligt Larsson (2009) har företagens sätt att 

verka avseende hållbar utveckling på senare år influerats allt tydligare av just den finan-

siella sektorn. ESG är den finansiella sektorns benämning på hållbart värdeskapande 

och ansvarsfulla investeringar och har blivit en större del av investerarpraxis.  

Utifrån respondenternas svar kring aktivt ägande och de påverkansmöjligheter de ser i 

sin roll som investerare och finansiärer, kan det göras tolkningar att aktivt ägarskap har 

blivit mer utbrett i kontinentala länder. De påvisar även att företag idag påverkas i hög 

grad av sina investerares och finansiärers intressen. Tolkningar kan göras att ju viktigare 

det blir för investerare och finansiärer med CSR- och ESG-frågor desto mindre valmöj-

lighet har företag att agera enligt dessa riktlinjer eller ej. 

 

Det som respondenterna påvisar avseende att de i så stor utsträckning som möjligt för-

söker påverka företagen att förbättra sig inom CSR- och ESG-frågor snarare än att dra 

ur det satsade kapitalet, kan kopplas till den förändrade synen hos ägare till bolag som 

Visser et al (2010) beskriver. Visser et al. menar att det tidigare var vanligare att ägare 

gick in med ett kortsiktigt perspektiv i innehaven och därmed tog ur sitt satsade kapital 

om bolagen inte levde upp till förväntade krav. Kontrasten som uppkommit innebär att 

ägarna, som respondenterna tydligt framlägger bevis för, använder aktivt ägande i bety-

delsen att söka förändring i innehaven och stödja som en del i deras ansvarsfulla age-

rande. Ägarnas – och således investerarnas – större fokusering kring företagens miljö- 
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och ansvarsfrågor i ägarstyrningen, kan därför anses vara en drivande faktor bakom 

arbetet med CSR-frågor i bolagen.  

 

Enligt Scholtens (2006) påpekas att det finns en naturlig svaghet gällande finansiella 

institutioners påverkan på företags ansvarsfulla agerande. Svagheten ligger i att det i 

grunden handlar om ekonomiska kontrakt. Genom att bidra med kapital möjliggör inve-

sterare och finansiärer att projekt och företag kan startas. Emellertid är det upp till lån-

tagarna och bolagen själva att ta ansvar för hur väl verksamheten lyckas. Flertalet mål 

står dock på spel för finansiärerna och investerarna och det handlar om en avvägning 

mellan avkastning och värdet som ses i CSR. Det värde och fokus som finansiärer och 

investerare finner och lägger på CSR kan emellertid anses vara en bidragande faktor till 

hur låntagarna och innehaven väljer att agera inom ekonomiskt, socialt och miljömäs-

sigt ansvarstagande. Finansiärerna och investerarna vill såklart ha tillbaka sina utlånade 

respektive placerade medel i slutändan men de vill även ha en tillfredställande avkast-

ning samtidigt som de ämnar att låntagarna och innehaven aktivt agerar ansvarsfullt. 

Detta kan kopplas till att två av respondenterna påpekar att de är beredda att investera i 

bolag som inte har allt på plats gällande CSR-dimensionerna om förändringarna inte 

kräver större resurser. Om det emellertid krävs för stora förändringar för att innehaven 

eller kredittagarna ska anses leva upp till kraven på CSR- och ESG-arbete, är de inte 

beredda att satsa på dem. Tolkningar kan göras att det, precis som Scholtens (2006) me-

nar, i grunden handlar om ekonomiska kontrakt och en avvägning mellan risk och av-

kastningsmöjligheter. Krävs det för stora förändringar för att minska risker för negativa 

externaliteter mot bolagen avseende CSR-och ESG-frågor i förhållande till avkast-

ningsmöjligheterna föreligger således inte intresse för investerarna och finansiärerna att 

satsa sitt kapital. För stora risker kring dimensionerna kan tolkas som en faktor som 

innebär motvilja mot investeringar i en avvägning mot avkastningsmöjligheterna i bola-

get samt fokus på ansvarsfullt agerande.  

 

5.1.3 Ansvarstagande investering och finansiering 

Flock Åhlander (2012) säger att Ekobanken ingår i ett sammanhang som kallas social 

banking eller sustainable banking. De finansierar endast verksamheter som är ekolo-

giskt, socialt eller kulturellt hållbara. Deras arbete inom ansvarsfull finansiering innebär 

att de förmedlar sparare som vill att deras pengar ska bidra till hållbar utveckling genom 

utlåning till företag inom den ekologiska, kulturella eller sociala sektorn.  
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Larsson (2012) menar att Swedfund inte enbart är inriktade mot SRI-investering utan de 

investerar i alla sorters affärsverksamheter. De tar ansvar för verksamheterna i portfölj-

bolagen bland annat genom att ställa krav på att bolagen lever upp till Swedfunds rikt-

linjer inom ESG-frågor gällande miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.  

Willén (2012) säger att Priveq Investment arbetar med en långsiktig syn på de företag 

som de investerar i. De har en CR-policy som gör att de tar hänsyn till att portföljbola-

gen följer bland annat arbetsrättsliga frågor. De investerar inte i branscher som har sin 

huvudsakliga verksamhet inom krigsindustrin, pornografi, tobak eller spel. Förändring-

en som har skett i Priveq Investments arbete kring ansvarsfulla investeringar på senare 

tid har främst varit att de numera arbetar mer strukturerat än tidigare med CSR-frågor.  

Svensson (2012) menar att Anonymt Investmentbolag har ett långsiktigt perspektiv på 

sina investeringar och att ansvarsfullt agerande som investerare handlar om att arbeta 

inom riktlinjerna att innehaven bland annat ska respektera mänskliga rättigheter, att ta 

hänsyn till miljöfrågor och anti-korruption. De är inte intresserade av investeringar i 

bolag som har en övervägande del av sin intjäning inom alkohol eller pornografi och de 

är inte heller intresserade av krigs- eller vapenindustrin.  

Jamal Bergström (2012) säger att alla deras fonder har ansvarsförvaltning och att de 

arbetar med normbaserad styrning. De genomför analyser av innehaven för att upptäcka 

bolag som strider mot internationella normer och konventioner. Handelsbanken är inte 

intresserad av att investera i företag som har större delen av sin omsättning inom bran-

scher som tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi.  

Beslik beskriver att Nordeas ansvarstagande synsätt på investeringar är en viktig kon-

kurrensfördel som bland annat motverkar riskfyllt kortsiktigt agerande. Beslik skriver 

även att de utför analyser av hur innehaven hanterar ESG-frågor för att identifiera bolag 

som bryter mot internationella konventioner och normer för miljöskydd, mänskliga rät-

tigheter, arbetsrätt och affärsetik (Nordeas rapport om ansvarsfulla investeringar och 

ägarstyrning 2011).  

 

5.1.4 Analys av ansvarstagande investering och finansiering 

Alla respondenterna påvisar att de har en undvikande strategi avseende innehav i före-

tag och branscher som bedöms handla oetiskt, vilket Sparkes och Cowton (2004) menar 

är en alltmer utbredd investerarpraxis härrörandes från SRI. Larsson (2012) hävdar att 

Swedfund har en mer ”mainstream” praxis i investerandet och investerar således i alla 

sorters affärsverksamheter. Sparkes och Cowton (2004) menar att den undvikande stra-
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tegin kring vissa branscher som ses alltmer i investerarpraxis kommer ifrån att placer-

ingar i företag som strider mot etik och moral skulle ge en bild av samtycke från inve-

sterarna. Monetär avkastning gällande ansvarsfulla investeringar och finansiering rätt-

färdigas när innehavet inte innebär inskränkningar eller exploatering av varken kunder, 

anställda, leverantörer eller miljö. Rättfärdigandet av den monetära avkastningen i den-

na form uppvisar framförallt Nordea, Handelsbanken, Anonymt Investmentbolag, 

Swedfund och Priveq Investment som alla hänvisar till att ansvarsfullt agerande från 

deras sida handlar om att portföljbolagen handlar i enlighet med bland annat arbetsetik 

och mänskliga rättigheter. Ekobanken tar detta ett steg längre och finansierar enbart 

bolag inom de ekologiska, kulturella och sociala sektorerna eftersom det är dessa områ-

den som deras sparare och kunder anser är viktigast.  

 

Enligt Sparkes och Crowton (2004) används såkallad screening i praktiken som är au-

tomatiserade filter för att utesluta oacceptabla satsningar utifrån analyser av bolagens 

omsättning inom ett specifikt problemområde. Jamal Bergström (2012) tar upp att de 

använder sig av just detta för att upptäcka bolag som strider mot internationella normer 

och konventioner. Även Beslik beskriver att Nordea använder sig av detta för att mot-

verka innehav i bolag som strider mot ESG-frågor. Willén (2012) säger att Priveq In-

vestment på senare tid även har börjat arbeta mer strukturerat kring dessa frågor och 

Svensson (2012) poängterar att de nu gjort analyser av sina portföljbolag för att se hur 

bolagen arbetar med CSR-frågor.  Larsson (2012) påvisar att Swedfund aktivt arbetar 

med att granska och utveckla ESG-arbetet i sina innehav vilket kan ses som en del av 

rättfärdigandet av den monetära avkastningen. Ekobanken kan sägas arbeta mer proak-

tivt med dessa aspekter eftersom grundkraven som ställs för sina kredittagare är att de 

ska arbeta aktivt inom någon av CSR-dimensionerna för att beviljas lån.  

 

Scholtens (2006) menar att det emellertid föreligger vissa begränsningar i investerares 

syn på deras ansvar för de icke-finansiella prestationerna hos deras innehav, främst ef-

tersom de oftast delar innehaven med andra investerare. Finansiärer anses dock ha större 

möjlighet att se till att deras kredittagare agerar enligt deras ansvarsfulla riktlinjer efter-

som de ses ha en närmare relation till hur företagen designar sina investeringar och pro-

jekt. Det som tydligt visas utifrån respondenternas syn på ansvarsfullt agerande är att 

alla respondenterna är eniga om att det är viktigt att de som finansiärer och investerare 

tar ansvar för sina innehav och kredittagare. Alla respondenterna säger att de arbetar 
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med aktiv uppföljning av hur innehaven och kredittagarna arbetar inom CSR- och ESG-

dimensionerna. Nordea och Handelsbanken uppvisar att de kontinuerligt granskar och 

analyserar innehavens verksamheter för att säkerställa att de följer uppsatta riktlinjer. 

Larsson (2012) säger att de alltid arbetar utifrån kontrakt med Swedfunds innehav för 

att kunna säkerställa att bolagen följer Swedfunds syn på ansvarstagande i form av arbe-

te med ESG-frågor. Respondenterna påvisar även ansvarsfullhet genom påverkan när de 

hävdar att de är beredda att gå in i investeringar eller finansiera verksamheter som inte 

har allt på plats avseende CSR- och ESG-arbete från början som ett led i att förbättra 

verksamheterna. Detta kan tolkas som att investerarna och finansiärerna tar ansvarsfulla 

investeringar ett steg längre. Ansvarsfulla investeringar och finansiering kan tolkas ut-

ifrån respondenterna som en utveckling mot att inte enbart söka investera och finansiera 

verksamheter som redan arbetar i enlighet med CSR-dimensionerna, utan även försöka 

gå in och stödja bolag som inte har allt på plats. 

 

Enligt Augustinsson och Brisvall (2009) är det gemensamt för alla typer av finansiering 

att investeraren har som motiv att få avkastning på satsat kapital. Traditionella investe-

rare vill ha monetär avkastning medan investerare som investerar i ekologiska eller so-

cialt hållbara företag även ser värdet av andra aspekter som avkastning. Vissa investera-

re som tar hänsyn till andra värden än de monetära, nöjer sig med att undvika branscher 

såsom tobak, vapen eller andra etiskt tvivelaktiga verksamheter. Alla typer av investera-

re har emellertid gemensamt att de vill se resultat och att någon form av avkastning ge-

nereras från investeringen. Ekobankens inriktning att bidra till mervärden i form av 

hållbar utveckling i samhället kan tolkas som en form av avkastning förutom det mone-

tära. Flock Åhlander (2012) menar att de ser vad kredittagarnas verksamheter kan bidra 

till inom de ekologiska, kulturella eller sociala sektorerna i samhället och vill stödja och 

finansiera dessa. Nordea och Handelsbanken ser ansvarsfullt agerande som en förutsätt-

ning för hållbar ekonomisk tillväxt och lönsamhet. Priveq Investment försöker bidra 

med kunskap om CSR för att påverka innehaven att bli mer långsiktigt hållbara. Swed-

fund och Anonymt Investmentbolag bidrar till utvecklingsprojekt ibland annat Afrika 

som ett led i att främja hållbar utveckling och ansvarsfullt agerande som investerare. 

Utifrån respondenternas svar kring hur de agerar ansvarsfullt som investerare och finan-

siärer kan tolkningar göras att det till viss del handlar om att undvika vissa typer av 

branscher som anses oetiska eller strida mot internationella konventioner och normer. 

De flesta respondenterna använder sig av någon form av negativ screening för att und-
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vika innehav i vissa företag, industrier eller länder som enligt Larsson (2009) innebär 

såkallad etisk exkludering. Ekobanken däremot kan anses använda sig av såkallad posi-

tiv screening eftersom de aktivt söker att finansiera företag som är engagerade i hållbart 

företagande, arbete med CSR eller som producerar ekologiska produkter eller tjänster.  

 

5.2 Värdering av CSR och riskhantering 

 

5.2.1 Värdering av CSR-arbete i företag 

Flock Åhlander (2012) säger att Ekobanken ser värden i verksamheter inom de ekolo-

giska, kulturella och sociala sektorerna som andra banker kanske inte skulle finansiera. 

Dessa värden ligger framförallt i att Ekobanken ser dessa verksamheter som nödvändiga 

för att skapa hållbar utveckling. Flock Åhlander poängterar dock att det även krävs att 

verksamheterna som Ekobanken finansierar har förutsättningarna som krävs för att 

överleva operativt och verka för sina syften. Larsson (2012) säger att det inte per defini-

tion betyder att alla investeringar som görs för att minska miljörisker eller öka socialt 

engagemang i ett företag innebär att det är värdeskapande. Dock menar han att de som 

arbetar inom Swedfund generellt är övertygade om att det är värdepåverkande och då 

främst avseende relationen mellan ansvarsfullt agerande och varumärkesbilden i före-

tag. Willén (2012) säger att det är en bidragande faktor till att Priveq Investment blir 

intresserad av att investera i och arbeta med ett bolag om bolaget hanterar dimensioner-

na av CSR på ett ansvarsfullt sätt. Han lyfter fram att om ett bolag exempelvis skulle 

använda sig av barnarbete kan detta slå tillbaka negativt mot bolaget. Priveq Investment 

ser därför att bolag som arbetar aktivt med dessa frågor dels innebär mindre risk i den 

aspekten och även till viss del får ett förhöjt värde.  

Svensson (2012) säger att om bolag arbetar med CSR-frågor på ”rätt” sätt kan det anses 

som en stämpel på att Anonymt Investmentbolag kan känna sig mer komfortabla med 

att innehaven agerar ansvarsfullt inom riktlinjerna för verksamheterna. Hon tror att det 

framöver kommer att bli viktigare för både konsumentinriktade som tillverkande företag 

att arbeta med dessa frågor. Hon säger att konsumenterna och människor i allmänhet 

anser att det har ett stort värde med ansvarsfullt agerande inom CSR-dimensionerna och 

således kommer det att bli betydelsefullare för alla företag i slutändan. 

Jamal Bergström (2012) berättar att CSR har påverkat Handelsbankens sätt att bedöma 

företags värdeskapande möjligheter. Hon säger att de är intresserade av företag som 
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skapar värde för sina intressenter på ett långsiktigt hållbart sätt. Beslik skriver i Nordeas 

rapport om ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning (2011) att kapitalförvaltning 

handlar om värdeskapande och att de ser att ansvar är en förutsättning för värdeskapan-

de. Han skriver att hållbar ekonomisk tillväxt och lönsamhet endast kan uppnås när fö-

retag agerar ansvarsfullt och har ett långsiktigt perspektiv avseende ESG-frågor i sin 

verksamhet.   

 

5.2.2 Analys av förhållandet mellan CSR och värde 

Enligt Nationalencyklopedins definition av värde i ekonomiska termer handlar det om 

till vilket belopp något kan bytas, köpas eller säljas (ne.se). I CSR sammanhang innefat-

tar värdet av ett företag emellertid inte enbart företagets intäkter, aktievärde eller ba-

lansomslutning. Värdet beräknas även i form av företagets externa påverkan på intres-

sentgrupper, miljön och samhället. (Visser et al. 2010) Enligt Nationalencyklopedin kan 

något även ha ett intrinsikalt värde (ett värde i sig självt, ne.se) vilket kan kopplas till 

respondenternas syn på värdet av CSR.  Svensson (2012) beskriver CSR-arbetet i före-

tagen som en ”stämpel” på att de kan känna sig komfortabla med att portföljbolagen 

agerar ansvarsfullt. Detta kan tolkas som att begreppet CSR har ett intrinsikalt värde 

inbyggt i sig självt genom värderingar som människor lägger i begreppet.  

 

Jamal Bergström (2012) och Beslik beskriver att värdeskapandet ligger i att CSR- och 

ESG-arbete påvisar att företagen har hållbar ekonomisk tillväxt vilket innebär långsiktig 

möjlighet att överleva. Larsson (2012) menar att det inte finns någon bevisning gällande 

att CSR-arbete skulle vara värdepåverkande men att Swedfund har en generell syn på att 

så är fallet. Han fokuserar då främst på det positiva värdet av CSR-arbete gällande va-

rumärkesbilden för företag. Willén (2012) beskriver värdet i liknande termer – exem-

pelvis att det handlar om att CSR-arbete kan minska risken för uppkomsten av skandaler 

kring portföljbolagen som kan påverka deras image negativt. Detta kan kopplas till det 

Visser et al. (2010) menar med att värdet av ett företag med hänsyn till CSR beror på 

hur väl företaget lyckas kombinera övriga intressenters intressen med ägarnas krav på 

avkastning. Ur detta kan tolkningar göras att värdet för investerare och finansiärer av 

CSR-arbete i företag ligger i att deras bolags varumärken inte skadas på grund av poten-

tiella skandaler inom de miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionerna. Varu-

märkesbilden i bolagen och bankerna blir mer skyddad eftersom innehaven och kredit-
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tagarna påvisar att de tar hänsyn till hur intressenter (såsom samhället i övrigt) vill att de 

ska agera. 

Detta kan återkopplas till det intrinsikala värdet av CSR, då arbetet och uppvisandet av 

hänsynstagande till begreppets dimensioner ger ett värde i sig självt mot ägare och övri-

ga intressenter såsom konsumenter och samhället i övrigt. Värdet av CSR-arbetet kan 

således även vara kopplat till det Johnson (1971) beskriver som socialt ansvar i form av 

långsiktig vinstmaximering genom maximering av företagets nytta. Både Jamal Berg-

ström (2012) och Beslik poängterar just detta – att ansvarsfullt agerande och arbete med 

CSR- och ESG-frågor är förutsättningar för hållbar ekonomisk tillväxt och långsiktig 

överlevnad bland företag. Flock Åhlander (2012) påvisar att de satsar på verksamheter 

som Ekobanken anser är nödvändiga att finnas i samhället för hållbar utveckling och 

detta kan tolkas som en utvidgning av Jamal Bergströms och Besliks resonemang kring 

hållbar ekonomisk tillväxt. Det Ekobanken tar ett steg längre är att de ser till kreditta-

garnas verksamheters utformning gällande vilka kulturella, ekologiska och sociala mer-

värden som kan skapas i samhället. Ekobanken fokuserar således mycket på det värdet 

som Visser et al. (2010) beskriver som företagets förmåga att se förbi ägarnas intresse 

och kombinera avkastningskrav med övriga intressenters intressen. 

 

5.2.3 CSR ur ett riskperspektiv 

Flock Åhlander (2012) beskriver att Ekobanken inte får ta risker i den bemärkelsen att 

bevilja utlåning utan ställda säkerheter. Dock påpekar hon att Ekobanken kanske bevil-

jar lån till personer som andra banker inte skulle göra eftersom de ser ett större värde i 

de operativa verksamheterna som lånen söks för.  

Enligt Swedfunds hållbarhets- och årsredovisning (2011) uppmärksammas att den störs-

ta utmaningen för dem är att hantera just risker som finns i deras investeringar eftersom 

de regioner och marknader där de är aktiva har större politiska, infrastrukturella och 

institutionella risker. Larsson (2012) poängterar gällande detta att han anser att företag 

som arbetar med CSR kan anses vara en mindre riskfylld investering. Willén (2012) 

menar även han att bolag som har uttalade policys kring CSR-dimensionerna kan anses 

vara mindre riskfyllda eftersom riskerna minskas avseende exempelvis att olika sorters 

skandaler ska uppkomma i relation till verksamheterna. Vidare säger han att de inte sat-

sar på högriskföretag och speciellt inte företag som innebär stor risk inom de dimensio-

ner som innefattas av CSR. 
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Svensson (2012) menar att det kan anses föreligga viss mindre risk vid investering sett 

ur den aspekten att bolaget har alla bitar kring CSR på plats från början. Dock påpekar 

hon att de även ser till andra aspekter som kan innebära stor risk men att arbete med 

CSR kan vara ett tecken på ett välfungerande företag. Anonymt Investmentbolag gör 

investeringar i mogna företag som har stagnerat som behöver en nystart vilket kan anses 

som att de generellt sett tar relativt liten risk på marknaden. 

Enligt Handelsbankens hållbarhetsredovisning (2010) har banker i allmänhet en stor 

exponering mot sociala risker. Därför blir ansvarsfull kreditgivning ett sätt att hantera 

de sociala konsekvenser som kan uppkomma i samband med kreditförluster – inte en-

bart för banken men även för samhället i stort. Jamal Bergström (2012) säger att hon 

anser att det är mindre riskfyllt att investera i företag som arbetar med CSR än bolag 

som inte gör det. Som bank tar Handelsbanken emellertid inga risker eftersom beviljan-

de av lån sker i samband med förutsättningar att kunderna klarar av att betala av lånen. 

Enligt Nordeas årsredovisning (2011) innebär identifiering av ESG-risker i kreditpro-

cessen något som gynnar alla inblandade och de har sedan tio år systematiskt analyserat 

miljömässiga, sociala, politiska och ägarstyrningsrisker. Beslik (2012) anser inte att det 

är mindre riskfyllt att investera i bolag som arbetar med CSR-frågor, utan att riskerna i 

dessa bolag enbart adresseras på ett annat sätt.  

 

5.2.4 Analys av relationen  mellan CSR och risk 

Scholtens (2006) menar att den finansiella risken mellan konventionella investeringar 

och ansvarsfulla investeringar och fonder har visat sig ligga på samma nivå. Scholtens 

menar dock att det föreligger en viss risk i CSR-arbetet i sig som investerarna och fi-

nansiärerna grundar sina investerings- och kreditgivningsbeslut på. Riskerna består 

bland annat av att låntagarna och innehavarna måste leva upp till de CSR-policys de har 

och kostnaderna kan bli stora om de inte agerar ansvarsfullt inom dimensionerna. Detta 

kan kopplas till det Beslik uttrycker som att de företag som arbetar med CSR-

dimensionerna och ansvarsfullt agerande adresserar sina risker på ett annorlunda vis 

mot konventionella investeringar. Det kan även kopplas till det som respondenterna 

tidigare i undersökningen påpekat kring skador på varumärkesbilden hos företag om de 

inte lever upp till de CSR- och ESG-policys som de uttalat mot sina intressenter.  

 

Larsson (2009) menar att senare års redovisningsskandaler har ökat investerares intresse 

för risker och möjligheter i ett hållbarhetsperspektiv. Det har blivit ökat fokus på led-



Resultatdiskussion och analys 

 

 54(81) 

 

ningars och styrelsers arbete med en helhetssyn på värdeskapande riskhantering. Willén 

(2012) menar att de blir intresserade av företag som agerar ansvarsfullt eftersom det kan 

minska risken för negativa externaliteter i form av exempelvis skandaler. Detta kan tol-

kas som att de negativa konsekvenser som oansvarsfullt agerande skulle innebära avse-

ende överträdelser av normer och policys inom CSR- och ESG-frågor kan ses som po-

tentiellt stora kostnader gällande hot mot framtida avkastning.  

Anledningen till att alla respondenter utom Beslik anser att företags arbete med CSR- 

och ESG-frågor kan innebära en viss minskad risk i bolag kan ligga i att, som Svensson 

(2012) uttrycker det ”visar på ett välfungerande företag”. Tolkningar kan göras att de 

verksamheter som tar ansvar för sina konsekvenser inom de miljömässiga, sociala och 

ekonomiska dimensionerna anses av finansiärer och investerare som ansvarstagande och 

välfungerande bolag. Vidare kan således investerare och finansiärer tyckas se CSR-

arbete i företag som ett kvitto på att de kommer att få en ekonomisk hållbar investering 

eller att företaget kommer att överleva på lång sikt. Tolkningar kan även göras att Eko-

banken ser större kvalitativa attribut i CSR-dimensionerna än de andra respondenterna, 

eftersom de har en inriktning mot ekologiska, kulturella och sociala mervärden. Vidare 

kan tolkningar även göras att detta föranleder tendenser att Ekobanken ser arbete inom 

CSR-dimensionerna bland kredittagare som en viss riskminskande faktor.  

 

Fredriksson (2008) menar att utsattheten för risker kan bidra till minskad investerings-

vilja hos investerare till viss del vilket kan anses bekräftat hos respondenterna i vissa 

aspekter såsom att de inte är intresserade av att investera i vissa branscher med risk för 

bland annat skandaler och oansvarsfullt agerande. CSR-arbete i bolagen bör således 

kunna tillskrivas ett visst värde utifrån resonemanget kring att ägarna anser det som 

viktig aspekt för bolagets långsiktiga värdetillväxt och vinstgenerering. Flertalet av re-

spondenterna berättar även att de använder sig av extern hjälp och rådgivning samt FN:s 

publicerade principer kring miljö, socialt ansvar samt bolagsstyrning för att göra be-

dömningar av potentiella innehav. Riskhanteringen sker således även genom grundliga 

bedömningar kring CSR- och ESG-frågor samt förbättringsarbete och förändringar 

kring de aspekter i innehaven som inte har uttalade policys kring dessa dimensioner. 
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5.3 Avkastningskrav och ansvarsfullt agerande 

 

5.3.1 Ansvarsfullt agerande och lönsamhet 

Flock Åhlander (2012) menar att Ekobanken inte ser någon konflikt mellan avkast-

ningskrav och ansvarsfull finansiering. Hon menar att det är såklart att företagen ska 

göra vinst men inte arbeta med vinstmaximering som kan innebära neddragna kostnader 

för de ekologiska, kulturella eller sociala mervärden som de beviljats lån för.  

Larsson (2012) anser att det absolut inte föreligger någon konflikt mellan avkastnings-

krav och ansvarsfullt agerande. Han menar att Swedfund inte enbart kan arbeta i linje 

med antingen avkastning eller ansvarstagande eftersom de agerar långsiktigt i sina inne-

hav.  Willén (2012) anser inte i de flesta fall att det skulle föreligga någon konflikt mel-

lan avkastning och ansvarsfullt agerande för Priveq Investments intressen. Han anser 

tvärtemot – att de går hand i hand – eftersom företag idag måste agera ansvarsfullt och 

arbeta med CSR-frågor.  

Svensson (2012) anser inte att det skulle föreligga någon konflikt mellan avkastnings-

krav och att företag agerar ansvarsfullt. Hon menar att Anonymt Investmentbolag aldrig 

skulle investera i ett bolag som agerar oansvarsfullt för att detta skulle ge högre avkast-

ning. Hon ser mer att vinstmaximering och ansvarsfullt agerande går hand i hand efter-

som det är någonting som visar på ett välfungerande och välskött bolag som har goda 

förutsättningar och goda möjligheter för avkastning. 

Jamal Bergström (2012) ser inte att det föreligger någon konflikt mellan avkastnings-

krav och ansvarsfullt agerande. Hon påpekar dock att det inte finns några empiriska 

bevis för vare sig att det skulle föreligga en konflikt eller inte och att Handelsbanken 

inte har upplevt någon konflikt inom området heller. Jamal Bergström menar istället att 

CSR-arbete skapar värde genom att det ökar företagets långsiktiga möjlighet att överle-

va. Beslik (2012) anser absolut inte att det skulle föreligga en konflikt mellan avkast-

ningskrav och ansvarsfullt agerande i företag utan att Nordea anser att dessa områden 

snarare kompletterar och bygger på varandra. Enligt Nordeas rapport om ansvarsfulla 

investeringar och ägarstyrning (2011) är ansvarsfullt agerande en förutsättning för att 

företag ska ge god avkastning på lång sikt. 

 

5.3.2 Analys av relationen mellan ansvarsfullt agerande och lönsamhet 

Jones och Nisbet (2011) tar upp två problemområden gällande CSR arbete i företag. Det 

första problemområdet finns i form av företags selektiva urval mellan olika syften eller 
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områden som deras CSR arbete ska stödja. Den andra svårigheten föreligger i att till-

lämpning av CSR arbete innebär att resurser från företagets juridiska och ekonomiska 

förpliktelser minskas och således hindras även maximeringen av den ekonomiska av-

kastningen till företagets aktieägare. Den ökande roll som finansiella marknader, finan-

siella aktörer och institutioner har fått i driften av både inhemska och internationella 

ekonomier, har haft stor inverkan på mätningen av företags framgång. Avkastning på 

investerade monetära medel har blivit den övergripande faktorn, utefter vilken framgång 

mäts. Således har aktieägarvärdet eller företagets förmåga att möta investerares krav på 

riskbild och avkastning blivit normen för framgång. En allmän synpunkt som kan ses 

utifrån detta är att det finns stora motsättningar mellan CSR och aktieägarvärde, efter-

som det senare åsyftar reducering av kostnader i största möjliga mån medan CSR kräver 

resurser för ändamål utöver den klassiska vinstmaximeringen. När det uppstår konflikter 

om knappa resurser gällande intressentgruppers krav kontra aktieägarvärdet, verkar fal-

let vara att företagen i slutändan väljer att tillvarata sina aktieägares intressen i första 

hand. Respondenterna i undersökningen har tydligt påvisat att de inte anser att det före-

ligger någon konflikt mellan avkastningskrav och ansvarsfullt agerande. De flesta av 

respondenterna ser istället att de två sidorna kompletterar och bygger på varandra. An-

svarsfullt agerande visar på ett välfungerande företag anser Svensson (2012). Nordea 

och Handelsbanken bekräftar detta genom att de båda påpekar att ansvarsfullt agerande 

bygger hållbar ekonomisk tillväxt och lönsamhet. Forskning av Becchetti et al. (2007) 

konstaterar även i linje med detta att det ökade trycket på företag gällande arbete med 

CSR har lett till att fokus flyttats i organisationers strategiska mål – från vinstmaxime-

ring av aktieägarvärde till att ta hänsyn till mål som föreligger bland en bredare krets av 

intressenter.  

 

Enligt Johnson (1971) föreligger det dock en risk gällande tvetydiga grunder för arbete 

med socialt ansvar i balansgången mellan vinst- och nyttomaximering. Om företag upp-

lever positiva resultat från ett socialt ansvarsfullt agerande – som möjliggör att organi-

sationens lönsamhetsmål uppnås – kan företag motiveras att handla utifrån att socialt 

ansvar är ett viktigt mål, även om det egentligen handlar om möjliggörande av största 

möjliga avkastning. Utifrån respondenternas perspektiv på avkastningskrav kontra an-

svarsfullt agerande kan tolkningar göras att företag idag bör agera ansvarsfullt för att 

uppnå hållbar ekonomisk tillväxt och lönsamhet. Om det egentliga motivet till ansvars-

fullt agerande egentligen skulle handla om möjliggörande av största möjliga avkastning 
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genom att företagen upplevt positiv respons, bör detta då ses som en motsättning? Re-

spondenterna hävdar emellertid det motsatta: att krav på avkastning och ansvarsfullt 

agerande går hand i hand. Det som Johnson (1971) beskriver som tvetydiga grunder 

gällande balansgången mellan vinst- och nyttomaximering behöver inte innebära en 

konflikt. Om ett företag motiveras att agera ansvarsfullt eftersom de har märkt ökad 

lönsamhet genom att bedriva verksamheten med fokus på CSR-dimensionerna borde 

detta innebära att det ena kompletterar det andra. Även om den egentliga inriktningen 

innebär vinstmaximering så agerar ändå företaget ansvarsfullt på marknaden och tar 

ansvar för sina konsekvenser av verksamheten. Således borde det inte föreligga sådana 

tvetydiga grunder mellan vinst- och nyttomaximering. Detta kan även kopplas till det 

som Carrol (1999) beskriver gällande att många uppfattar att den ekonomiska kompo-

nenten av CSR handlar om vad företaget gör för sig själv medan de juridiska, etiska och 

filantropiska komponenterna uppfattas som vad företaget gör för andra. Den ekonomis-

ka lönsamheten kan emellertid ses som något som företag arbetar med även för samhäl-

let i stort i form av bland annat skapandet av nya arbetstillfällen. Omvänt kan det även 

diskuteras kring tanken att verksamheter borde omvandla sitt sociala ansvar till affärs-

möjligheter. Går det i linje med ansvarsfullt företagande att vända ett socialt eller mil-

jömässigt problem till ekonomiska möjligheter? Möjligtvis genom att utifrån produk-

tionskapacitet, mänsklig kompetens och välbetalda arbeten bidra till samhällens ökade 

chanser till välfärd. Utifrån respondenternas perspektiv på avkastningskrav kontra an-

svarsfullt agerande är det möjligt att göra tolkningar att det är rättfärdigat att vända ett 

socialt eller miljömässigt problem till ekonomiska möjligheter i linje med det Carrol 

(1999) skriver om att utifrån företagets resurser bidra till samhällens ökade chanser till 

välfärd. 

 

5.3.3 Finansiella institut, företaget och dess omvärld 

För att exemplifiera hur respondenternas syn på att avkastningskrav kompletterar och 

bygger på ansvarsfullt agerande bland företag kan återkopplingar göras till Scholtens 

modell om sambanden mellan ekonomin, finansiella institut och företaget (se figur 1). 
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Brister som framkommit i den ursprungliga modellen kan tolkas vara avsaknaden av 

integration mellan företags arbete med hållbar utveckling och CSR kontra vinst, inve-

steringar och ekonomisk tillväxt. Modellen uppvisar även brister kring vilken påverkan 

de finansiella instituten utövar avseende implementering av policys för CSR- och ESG-

frågor som ett led i ansvarsfulla investeringar och finansiering. Screening, övervakning 

och uppföljning påvisas som den enda kopplingen mellan avkastningskraven kontra 

kraven på ansvarsfullt agerande (i form av CSR och hållbar utveckling). Utifrån under-

sökningen har investerarna och finansiärerna istället framlagt bevis för att avkastnings-

kraven och ansvarsfullt agerande i företagen går hand i hand. Detta kan tolkas som att 

det ena föder det andra och på så vis är de integrerade aspekter i företagen som borde 

exemplifieras som sammanlänkade och inte separerade delar i företagandet.  

 

Figur 2. (Financial intermediaries, the firm, and the 

economy. Källa: Scholtens  2006, s. 22) 



Resultatdiskussion och analys 

 

 59(81) 

 

För att ge en bild av det som framkommit genom intervjuerna med respondenterna an-

gående CSR, ansvarsfullt agerande, riskhantering och påverkansmöjligheter har Schol-

tens modell modifierats för att visa undersökningens empiriska bevis för sambandet 

avkastningskrav och ansvarsfullt agerande i företag ur investerares och finansiärers per-

spektiv. Nedan presenteras den modifierade version för att sammanfatta och visa de 

resultat som framkommit i undersökningen. 

 

Figur 3 ”Finansiella institut, företaget och dess omvärld” (Modifierad version av 
Scholtens (2006) ursprungsmodell se figur 1) 

 

1. Nivån är den överliggande beståndsdelen där påverkan utövas på företag av fi-

nansiella institut. Här befinner sig synen finansiella institut har på värde och risk 

gällande företagets verksamhetsutformning i CSR-dimensionerna.   

2. Den andra nivån representeras av en kombination av krav på avkastning och 

krav på ansvarsfullt agerande i företaget. Här bryts synsättet på värde och risk 

ner till praktiskt utförande i företaget. 
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3. Nivån visar sambandet mellan synen på värde och risk (1) och de praktiska kra-

ven på avkastning och ansvarsfullt agerande (2) som tillsammans bidrar till eko-

nomisk tillväxt och på längre sikt även hållbar utveckling. 

 

Finansiella institut står i denna modell för de investerare och finansiären som har bidra-

git med det empiriska underlaget till studien. Deras perspektiv och arbete avseende 

ESG-dimensionerna gällande deras innehav och kredittagare ligger till grund för deras 

vidare stöd, analyser och uppföljning av företagen. Deras påverkanskraft samt uppfatt-

ningar kring värdet och risk av arbete med CSR- och ESG-aspekterna, ger att företagen 

drivs att kombinera CSR-policys med avkastningskrav i form av vinster. Kombineran-

det av dessa krav på verksamheternas utformning, inriktning och styrning kan sedan 

utifrån de empiriska resultaten ses leda till ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväx-

ten kan anses som den faktor som bidrar till hållbar utveckling. Denna koppling kan 

göras med utgångspunkt i det Löhman och Steinholtz (2004) beskriver gällande defini-

tionen av hållbar utveckling i Agenda 21. Tanken bakom definitionen – att ”tillgodose 

dagens behov utan att äventyra kommande generationens förmåga att klara sina behov” 

(Löhman & Steinholtz 2004, s.21) var att miljöfrågor kan lösas om sociala problem kan 

åtgärdas först. Den ekonomiska tillväxten sägs vidare vara en del av lösningen för att 

åtgärda de sociala frågorna i samhällen och därmed nå hållbar utveckling i alla dimen-

sioner (Löhman & Steinholtz 2004).   

Tolkningar kan göras att ansvarsfullt agerande och krav på avkastning således komplet-

terar och bygger på varandra. Arbete med CSR i företag bör därmed vara en viktig fo-

kus bland investerare och finansiärer eftersom det är med och bidrar till ekonomisk till-

växt och långsiktigt även hållbar utveckling. 
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6 SLUTSATS 

I kapitlet presenteras de viktigaste slutsatserna av forskningsresultatet. Som en avslutande 

del av kapitlet delges implikationer av forskningsresultatet samt rekommendationer och 

förslag till framtida forskning inom ämnesområdet. 

6.1 Forskningsresultatets betydelse 

 

6.1.1 CSR innehar intrinsikalt värde 

Utifrån analysen har vi kommit fram till att CSR-arbete i företag tillför ett immateriellt 

integrerat värde som inte går att värdera enskilt i monetära enheter. CSR bidrar således 

med ett intrinsikalt värde i egenskap av sin begreppsmässiga innebörd avseende hållbar 

utveckling. Detta eftersom begreppet tar hänsyn till det sammanlagda värde av de kon-

sekvenser som CSR-arbete tillför till samhällets välfärd. Arbete med CSR-

dimensionerna kan därmed sägas ha ett värde och betydelse genom att det påvisar väl-

fungerande företag som tar ansvar för verksamhetens konsekvenser på dess omvärld.  

 

6.1.2 CSR som en dimension av riskhantering 

Undersökningen har visat att de flesta bolag i studien säkerställer och försöker minime-

ra risker vid investering och finansiering. Alla respondenter utom en har påvisat att CSR 

kan sägas reducera risker. Detta har tolkats som att CSR blir en annan dimension i risk-

hantering då det tillför andra åtgärder som exempelvis kontinuerligt dialog med bolag i 

frågan för att kunna påverka dessa i positiv riktning inom CSR-och ESG-utveckling 

eller arbete med negativ screening. CSR kan anses som en dimension av riskhantering 

avseende att minska risken för negativa externaliteter kring bolags verksamheter som 

bland annat kan skada dess varumärke. 

Ytterligare paralleller mellan CSR och riskreducering har visat då bland annat en re-

spondent uttalat att CSR-arbete är ett tecken på ett välfungerande företag. Teoretiska 

utgångspunkter har menat att finansiella risker är lika för ansvarsfulla investeringar som 

hos de ”traditionella” investeringarna. Undersökningen har inte kunnat framlägga till-

räckligt med empiriskt underlag för att bekräfta eller förkasta detta men tendenser kan 

anas gällande att CSR kan anses som en annan dimension av riskhantering. 
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6.1.3 Påverka och skapa långsiktigt hållbara företag 

Forskningsresultatet har visat att påverkansmöjligheter utökar chansen att öka värdet 

som CSR-arbete kan tillföra samt reducerar risker inom den dimensionen. I analysen 

kan vi se tendenser som tyder på ett positivt samband mellan CSR-arbete hos bolag som 

man väljer att investera i och förväntningar på långsiktigt hållbar och stabil avkastning. 

Detta innebär att aktiv ägarskap bli en utgångspunkt för att kunna påverka positiv ut-

veckling i de bolagen som finansieras eller som andra bolag investerar i. Ytterligare 

tendenser har påvisats gällande att det finns viljan att investera i bolag som inte har allt 

på plats kring CSR-dimensionerna från början. Flertalet respondenter påpekar att de kan 

vara intresserade att investera i sådana bolag och sedan genom sitt inflytande påverka 

dem att arbeta mer med dimensionerna. Emellertid är de inte intresserade av sådana 

bolag som kräver alltför stora förändringar för att leva upp till deras kriterier inom CSR 

och ESG. 

 

6.1.4 Ansvarsfullt agerande bidrar till lönsamhet 

Sammanfattningsvis har studien visat att ansvarsfullt agerande kan bidra till lönsamhet 

och på längre sikt även till hållbar utveckling. Genom framtagandet av modellen om 

finansiella institut, företaget och ekonomin (se figur 2) har kopplingar kunnat göras 

mellan ansvarsfulla investeringar, ansvarsfullt agerande i företag och hållbar utveckling.  

Det framgår i analysdelen bland annat att aktiv ägarskap avser avvägning mellan risk 

och avkastningsmöjligheter och därmed i grund och botten handlar om ekonomiskt kon-

trakt. Detta innebär att CSR- och ESG-arbetets värde blir starkt relaterat till ekonomiska 

utfall. Respondenter som deltagit i undersökningen ser ingen konflikt mellan avkast-

ningskrav och ansvarsfullt agerande. Utifrån modellen (se figur 2) har vi kommit fram 

att ansvarsfull agerande är nödvändighet för att kunna uppnå långsiktig hållbar avkast-

ning. Även om tidigare teorier påvisat att CSR- och ESG-arbetet medför mer kostnader 

och därmed strider mot vinstmaximering, har undersökningen påvisat att dessa kostna-

der ändå kan anses nödvändiga för att uppnå ekonomisk tillväxt. Detta innebär att kost-

nader som CSR- och ESG-arbete innebär kan motiveras av det värde som framkommer i 

form av avkastning i ett långsiktigt perspektiv.  

 

6.2 Implikationer 

De sammanlagda undersökningsresultaten tyder på att investerare och finansiärer har en 

betydande roll genom sitt inflytande över företag gällande arbete med CSR- och ESG-
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frågor. Utifrån resultaten kan således implikationer spåras avseende att finansiella insti-

tut har en stor del i företags bidrag till hållbar utveckling genom ansvarsfullt agerande. 

Tendenser har visats i studien att arbete med CSR- och ESG-frågor har fått större fokus 

ur denna branschs perspektiv. Detta innebär även att finansiella institutioners intresse i 

hållbar avkastning kan speglas i övriga samhället och ekonomin i stort. Vissa implika-

tioner har framkommit gällande att det främst är konsumentinriktade företag som ser 

störst betydelse av arbete med CSR och ESG men att det börjar sprida sig till fler led 

som har kontakt med företagen. Tillverkande företag har dock påvisats ha mindre utta-

lade policys kring dessa frågor. Emellertid har empirisk data framlagts som visat ten-

denser till att CSR- och ESG-arbete blir viktigare även inom dessa branscher. Innebör-

den av detta kan visa att fler ser att detta arbete bidrar till ekonomisk tillväxt på längre 

sikt. Därmed är en viktig implikation av studien att ju mer gemene man anser att CSR- 

och ESG-frågor blir viktiga, desto fler branscher och företagstyper bör beakta och arbe-

ta med dessa dimensioner.  Även om påtryckningar från finansiella institut kan anses 

som en stor del i det ökade intresset ibland företag att arbeta med CSR och ESG, kan 

utvecklingen likaså kopplas till påverkan från människors värderingar i samhället i öv-

rigt. CSR- och ESG-arbete syftar till att företag tar sitt samhällsansvar vilket kan ses 

innebära att samhällets intressen, värderingarna och kulturella aspekter bidrar till fokus 

bland fler branscher på hållbart företagande.  

 

6.3 Rekommendationer 

Forskningsresultaten tyder på att finansiella institut bör fortsätta arbetet i linje med ut-

vecklingen av ansvarsfull investering och finansiering. Rekommendationer av praktisk 

karaktär kan innebära att investerarna i större utsträckning arbetar med aktivt ägarskap 

kring att implementera CSR- och ESG- policys i sina innehav. Finansiärer rekommen-

deras att ställa krav på kredittagarnas syften att verka i linje med CSR-policys i bevil-

jandet av kreditgivning. Tendenser har påvisats att detta ämnesområde blir viktigare för 

människor i allmänhet, vilket speglas i samhällets värderingar och syn på företagande. 

Därför rekommenderas att arbetet kring dessa frågor ur finansiella instituts perspektiv 

får större utrymme samt att förbättringsarbetet inom dimensionerna i innehav och bland 

kredittagare fortsätter att utvecklas.  Genom dessa rekommendationer åsyftas att större 

välfärd i samhällen kan skapas genom ansvarsfullt företagande som kan innebära håll-

bara avkastningsmöjligheter. 



Slutsats 

 

 64(81) 

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Under de tio veckorna för uppsatsens genomförande har ytterligare frågeställningar 

kring ämnesområdet uppkommit som skulle vara intressant att undersöka. Eftersom det 

har påvisats tendenser att det även blir viktigare för exempelvis tillverkande företag 

med utökat CSR-arbete, anser vi det intressant att undersöka hur denna utveckling ser ut 

i praktiken. En jämförande studie mellan konsumentinriktade och tillverkande företag 

skulle kunna innebära intressanta upptäckter kring olika perspektiv på värde och risk 

gällande CSR och ESG.  

Även en studie avseende hur synen på CSR och ESG har utvecklats i jämförelse med 

samhällets utveckling under en tidsperiod hade varit intresseväckande forskning. En 

sådan studie skulle vara intressant även för att se sambanden mellan samhällets föränd-

ring och hur företag behöver anpassa sina verksamheter till nya krav.  

Ytterligare forskning kring synen på avkastningsmöjligheter i förhållande till företags 

arbete med CSR- och ESG-frågor ur finansiella institutioners perspektiv skulle även 

vara intressant att genomföra i andra kulturer. Detta för att undersöka vilken betydelse 

kultur och samhällets värderingar har för uppfattningen kring ansvarsfullt agerande och 

avkastningskrav. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide Investmentbolag 

 

1. Kan du beskriva ditt arbete och ansvarsområde inom ert företag?  

2. Satsar ni på långsiktiga eller kortsiktiga placeringar/innehav i företag?  

3. Hur är er miljö/sociala/ekonomiska policy för investeringar?  

a. Hur går ni tillväga när ni ska investera i ett nytt företag?  

b. Hur använder ni er av screening när ni analyserar marknaden efter nya 

investeringsobjekt?  

i. Positiv/negativ screening – aktivt söka/undvika vissa typer av fö-

retag/industrier?  

4. Vad är en ansvarsfull investering enligt er?  

a. Vilka riktlinjer utgår denna definition ifrån? – Kriterier ni utgår från?  

b. Hur har dessa riktlinjer arbetats fram?  

5. Vilka bedömningskriterier har ni för investeringar?  

a. Hur sköts uppföljningen av företagen i investeringsportföljen? 

6. Har miljömässigt/socialt/ekonomiskt ansvar påverkat ert sätt att investera?  

a. Varför och på vilket sätt?  

b. På vilket sätt anser ni att detta ansvar som åligger innehaven skapar vär-

de för er som investerare?  

7. Hur arbetar ni med att utöva inflytande som ägare i era innehav?  

a. Vilka påverkansmöjligheter anser ni att ni har i de företag som ni har in-

vesterat i?  

b. Hur påverkar era synpunkter kring ansvarsfulla investeringar era relatio-

ner med företagen?  

i. Hur utvecklas relationen över tiden? 

8. Vilket risktagande tar ni på marknaden?  

9. Vilka följder kan tänkas drabba ett bolag som inte lever upp till era krav på ett 

ansvarsfullt agerande?  

10. Anser ni att det föreligger en konflikt mellan avkastningskrav i förhållande till 

krav på ansvarsfullt agerande?  

a. På vilket sätt/varför? Varför inte?  
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11. Tror ni att arbete med miljömässigt/socialt/ekonomiskt ansvar kan innebära att 

ett företag anses vara mindre riskfyllt att investera i?  

a. Varför/på vilket sätt, varför inte?  

b. Uppfattar ni det som en mer hållbar investering om det föreligger fokus 

på miljömässigt/socialt/ekonomiskt ansvar (att företagen tar ansvar för 

verksamhetens konsekvenser) bland innehaven?  

12. Hur ser ni på framtiden för ansvarsfulla investeringar och fokus på miljömäs-

sigt/socialt/ekonomiskt ansvar?  

a. Trend eller bli viktigare?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide Finansiärer 

1. Kan du beskriva ditt arbete och ansvarsområde inom ert företag?  

2. Hur är er miljö/sociala/ekonomiska policy för att ge lån/bevilja finansiering?  

a. Hur går ni tillväga när ni utvärderar potentiella låntagare?  

3. Vad är en ansvarsfull finansiering och företagande enligt er?  

a. Vilka riktlinjer/kriterier utgår ni från?  

b. Hur har dessa riktlinjer/kriterier arbetats fram?  

4. Hur sköts uppföljningen av företagen ni finansierar? 

5. Har miljömässigt/socialt/ekonomiskt ansvar påverkat ert sätt att se på finansie-

ring/krav på låntagare att leva upp till?  

a. Varför och på vilket sätt/ varför inte?  

b. På vilket sätt anser ni att detta ansvar som åligger de ni finansierar skapar 

värde för er som finansiärer/långivare?  

6. Hur arbetar ni med att utöva inflytande som finansiärer/kreditgivare/långivare?  

a. Vilka påverkansmöjligheter anser ni att ni har i de företag som ni finan-

sierar att bli mer ansvarsfulla i sitt företagande?  

7. Hur påverkar era synpunkter kring ansvarsfullt företagande/finansiering era rela-

tioner med företagen?  

8. Vilka risker ser ni gällande er finansiering av företag på marknaden?  

9. Vilka följder kan tänkas drabba ett bolag som inte lever upp till era krav på ett 

ansvarsfull agerande?  

10. Anser ni att det föreligger en konflikt mellan avkastningskrav i förhållande till 

krav på ansvarsfullt agerande?  

a. På vilket sätt/varför? Varför inte?  

11. Tror ni att arbete med miljömässigt/socialt/ekonomiskt ansvar kan innebära att 

ett företag anses vara mindre riskfyllt att investera i?  

a. Varför/på vilket sätt, varför inte?  

12. Varför/vilket värde har ni ansett varit viktigt som fått er att börja arbeta med era 

finansieringar i denna riktning mot CSR? 

13. Hur ser ni på framtiden för ansvarsfullt företagande/finansiering och fokus på 

miljömässigt/socialt/ekonomiskt ansvar?  

a. Trend eller bli viktigare?  



 

  

 

 


